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Jaarplan Oudervereniging JPS De Wilgenhoek 2020-2021 

 
1. Inhoud 

In dit jaarplan geven we uitleg over onze werkwijze, geven we de speerpunten aan die de komende 
jaren gaan spelen en bevat het een jaarkalender met de activiteiten en de acties rondom de 
planning van die activiteiten.  

2. Oprichting oudervereniging 

De Wilgenhoek is 40 jaar geleden in 1980 opgericht door ouders. In 2011 is de school overgegaan 
van een zelfstandige school met eigen bestuur naar een school die bestuurlijk valt onder het O2A5. 
In datzelfde jaar (2011) is de oudervereniging zoals we die nu kennen opgericht, en bestaat uit alle 
ouders van de Wilgenhoek die de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voldoen.  

3. Financiën oudervereniging 

 
1. Startkapitaal 

Voor deze overdracht heeft O2A5 een bedrag betaald van ongeveer € 30.000,-. Dit bedrag is namens 
alle ouders in de nieuw opgerichte oudervereniging gestoken. Een deel van dit bedrag staat op de 
rekening van de oudervereniging. Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaan we starten met een plan 
voor een nuttige besteding van dit geldbedrag. 

2. Jaarlijkse bijdrage 

Al voor de oprichting van de oudervereniging in 2011 bedroeg de ouderbijdrage € 150,-. Dit is in alle 
jaren nooit verhoogd en is met enige creativiteit en kritische selectie van activiteiten nog steeds 
dekkend. Het bedrag wordt zoals vastgelegd in de jaarlijkse begroting, in principe helemaal 
opgemaakt in het betreffende schooljaar, er wordt niet van gespaard. In het schooljaar 2020-2021 
maken we vanwege corona een aanpassing in de ouderbijdrage. Het te innen bedrag wordt 
voorlopig €75,- omdat het kamp (dat €75,- kost per kind) niet door kan gaan. 

4. Rol van de oudervereniging 

De oudervereniging is er om de lagere schoolperiode voor onze kinderen extra bijzonder te maken. 
De hele vereniging (het bestuur plus alle leden) is een vrijwilligersorganisatie en wordt gevormd 
door mensen die graag een steentje bijdragen aan deze bijzondere lagereschoolperiode.  
 
Enkele belangrijke activiteiten binnen de oudervereniging: 

• Twee keer per jaar een AVL organiseren: voor 1 november en voor 1 juli 
• De ouderbijdrage innen 

• De begroting opstellen per schooljaar 
• De begroting laten keuren door een kascommissie (niet zijnde bestuursleden) 
• Spreekbuis van ouders richting schoolbestuur 
• Ouderbetrokkenheid stimuleren 

• Met de leden een actueel en modern aanbod van activiteiten ontwikkelen 

• Het team van leerkrachten ondersteunen met de activiteiten waarbij ouderparticipatie 
gevraagd wordt 

De oprichtingsakte van de vereniging staat online op onze pagina op de website van school.  
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5. Speerpunten voor de komende jaren (2020 – 2024) 

 
A. Speerpunt 1: Ouderbetrokkenheid vergroten 

Corona maakt het moeilijk om de komende tijd de ouderbetrokkenheid te laten plaatsvinden zoals 
normaal. Toch zijn er in het schooljaar 2019-2020 veel stappen gemaakt om de ouderbetrokkenheid 
te verbeteren. De reactie van school over dit onderwerp: ‘Het team van de Wilgenhoek is ontzettend 
blij met de ouderhulp en de ouderbetrokkenheid. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart, samen 
met de oudervereniging om de afstemming verder te professionaliseren. Wij zijn heel tevreden met 
het resultaat van afgelopen jaar. We kunnen ouders sneller vinden doordat het inzichtelijk voor ons 
is gemaakt wie waar zich voor opgegeven heeft. Twee stamgroepouders is fijn, ook omdat er altijd 
eentje in een vieringscommissie zit. De lijnen zijn korter en dat schakelt veel sneller. We voelen ons 
echt bevoorrecht met deze ouderbetrokkenheid op de Wilgenhoek.’  

Een overzicht van de stand van zaken: 

• website: bieden van een aantrekkelijk overzicht van de activiteiten inclusief makkelijke 
manier van aanmelden (gereed in 2019); 

• ouderbetrokkenheidsfolder maken, alle activiteiten uitwerken in een overzicht. Wat wordt 
bij welke activiteit verwacht, globale tijdsbesteding. Alles fleurig, kleurig en wervend (gereed 
in januari 2020). De folder wordt deze zomer aangepast aan de activiteiten die in 2020-2021 
kunnen plaatsvinden en waarvoor ouderbetrokkenheid nodig is; 

• helpen met opzetten van een activiteitencommissie (vergadering 1 x per kwartaal). Gereed 
en loopt. De structuur is opgezet met de klassenouders en de oudervereniging. De 
klassenouders ontvangen de ouderbetrokkenheidsinschrijflijst zonder contactgegevens van 
onze leden en hebben zo goed inzicht in tekorten en overschotten bij de verschillende 
activiteiten. Bij elke vergadering van de activiteitencommissie is een lid van de ov aanwezig. 
Twee vergaderingen per jaar worden gepland voor de ALV vanwege synergievoordelen; 

• ontwikkelen van “een zachte landing” voor nieuwe ouders die midden in het jaar instromen. 
De activiteitencommissie/stamgroepouders hebben dit goed opgepakt. Vlak voor corona is 
de eerst bijeenkomst voor nieuwe ouders in de onderbouw gepland. Er was ook al een plan 
voor een alcoholvrije borrel voor alle nieuwe ouders op een avond (nieuwe instroom in 
onderbouw en zij-instroom in midden- en bovenbouw). Door corona is dit nog niet concreet 
georganiseerd. Daarnaast is er de intentie om een schoolbrede startborrel te organiseren 
begin september op het schoolplein voor een goede start van het nieuwe 
‘ouderbetrokkenheidsjaar’; 

• De school heeft de intentie om komend schooljaar De Wilgentenen om te bouwen tot een 
nieuw digitaal format om zo nog beter de ouders te kunnen bereiken en te betrekken; 

• Vaker inzetten van peilingen onder de leden. Zo krijgt de ‘stille meerderheid / stille 
minderheid’ ook de gelegenheid om zijn of haar stem te laten horen. 

 
B. Speerpunt 2: Meer betrokkenheid van de ouders bij de uitgaven van de vereniging 

 
Terugkoppeling peiling leden over hoogte lidmaatschap 
Bij de digitale ALV van mei 2020 is de vraag gesteld of de hoogte van het lidmaatschapsgeld goed is. 
Er was een begrotingsvoorstel toegevoegd met drie rekenopties. De resultaten zijn als volgt: 

• Lidmaatschap blijft € 150,-      58% 

• Onderbouw een lager bedrag en bovenbouw  € 150,-  34% 

• Lidmaatschap wordt € 100,-     5% 

• Geen antwoord       3% 
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Er zijn ook meerdere opmerkingen geplaatst. Deze resultaten worden meegenomen in een voorstel 
voor het lidmaatschapsgeld voor het schooljaar 2021-2022. Hiervoor zal ook het betalingsgedrag van 
de afgelopen 3 jaar meegenomen worden. Zo willen we komen tot een goed onderbouwd voorstel 
waar over gesproken kan worden in een ALV en waar eventueel ook een peiling over gehouden kan 
worden. 
 
Microfinanciering 
Nieuw in de begroting is microfinanciering. Er zijn 9 ‘porties’ van € 50,- te verkrijgen door ouders. Als 
ouder/verzorger kun je komend schooljaar met behulp van een formulier € 50,- budget aanvragen 
voor jouw plan om het op school nog leuker te maken. In de aanvraag moet je steun hebben van 5 
ouders die dit ook een goed idee vinden en twee leerkrachten die er ook de meerwaarde van inzien. 
De uiteindelijke aanvraag wordt door het bestuur en Gina goedgekeurd of afgewezen. 
 
Besteding spaarpot nieuwe locatie 
Zoals al eerder in dit document is genoemd beschikt de 
oudervereniging over een aardige spaarpot. Een flink 
gedeelte van deze spaarpot willen we investeren in 
nuttige voorzieningen in het nieuwe gebouw. Een deel 
blijft als noodvoorziening aanwezig binnen de vereniging. 

Voorbeelden van projecten die van dit geld (deels) 
bekostigd kunnen worden zijn: 

• Een buitenlokaal op de nieuwe locatie (tevens 
buitentheater) 

• Een warme ‘oud- Engelse’ leesbieb waar kinderen helemaal in hun boek kunnen kruipen 

• Extra groene speeltoestellen op het nieuwe schoolplein 

• Multifunctionele opklaptribune voor de nieuwe aula 
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c. Speerpunt 3: Professionaliseren van de werkwijze van de oudervereniging 
 
De werkwijze van de oudervereniging zal komend jaar verder ontwikkeld worden. De te nemen 
stappen zijn: makkelijker inzicht bieden in ouderverenigingsbudgetten zoals het stamgroepbudget; 
uniforme manier van budget aanvragen bij de oudervereniging ontwikkelen; uniforme manier van 
kosten in een budget declareren; tools ontwikkelen waarmee houders van deelbudgetten zelf het 
beheer daarvan kunnen bijhouden; bestaande draaiboeken van vaste activiteiten verzamelen; 
ontwikkelen digitale schijf waar alle leden ook bij kunnen.  

MOET ALLEMAAL NOG GEDAAN WORDEN. 

 

6. De Wilgenhoek 40 jaar 

In september 2020 is het exact 40 jaar geleden dat JPS De Wilgenhoek opgericht is. De school wil 
hier graag aandacht aan besteden. Er is gevraagd aan de oudervereniging om mee te denken. Er is 
een geschenk dat de school het allerliefst zou willen ontvangen: de Engelse sfeervolle bieb met 
goedgevulde boekenkast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school investeert komend jaar onder andere veel in nieuwe 

computers. Iets wat nog harder nodig is. Maar ook de 

boekenvoorraad is nodig aan een update toe. Als bestuur zien we 

hier een mooie ‘twee-vliegen-in-een-klap’ situatie. De school een 

mooi en nuttig geschenk met beleving EN een geschenk dat voor 

90% meegenomen kan worden naar de nieuwe locatie (Dat er wat 

verf en ‘bibliotheekbehang’ en muurversiering achterblijft, dat is 

te overzien). De kast, lampen en kussens en oud-Engels bureau 

kunnen mee. Het stimuleren van lezen in avonturenboeken in een 

warme, bijzondere omgeving is echt van meerwaarde voor veel 

kinderen. 
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7. Jaarkalender activiteiten 2020-2021 

Maand Activiteit Rol van het bestuur Rol van de leden 

Augustus 
   

Sept 23-25 september kamp  Geannuleerd door corona Kampouders in 
verschillende 
rollen 

Ouderhulplijsten 
uitzetten en vastleggen 

Uitzetten van de grote startronde 
van inventarisatie ouderhulp + 
verwerking ouderlijsten 

Lijsten invullen 

2e week: melden AVL in 
Wilgentenen en 
jaarkalender zoals 
verspreid door 
schoolbestuur 

Organiseren AVL Deelnemen van 
ALV 

Oktober  Opstarten organisatie ALV Organiseren AVL 
 

5??? Oktober dag van de 
leraar 

Geannuleerd omdat de ouders in 
deze periode overstelpt worden 
met ouderformulieren / kamp / 
opstart school met alle 
nieuwsbrieven en meldingen. Extra 
knutselen kan ook met juffendag 
(verjaardag juf/meester per klas) 

 

Starten inning 
ouderbijdragen 

Melden van de inning / keuze 
variaties in inning 

Betalen 
ouderbijdrage 

   

Kinderboekenweek  Duidelijkheid geven omtrent 
budget 

 

Boeken locatie kamp 
2022 en 2023 

Planning beheren Kamporganisatie 
boekt 

 2e week: opleveren 
ouderhulplijsten naar 
directie school en zonder 
contactgegevens naar 
stamgroepouders 

Verwerken en distribueren van de 
ouderhulplijst  

 

November Start sint en kerst   Duidelijkheid geven rondom budget Leden nemen 
deel in 
werkgroepen 

ALV midden november Organiseren ALV Deelnemen aan 
ALV 

December Viering sint 
Viering kerst 

Duidelijkheid geven rondom budget Leden nemen 
deel in 
werkgroepen 

Januari  Opstarten schoolvoetbal Opstarten groep, draaiboek, 
budget? 

Leden doen de 
organisatie 

Start pasen Duidelijkheid geven rondom budget Leden nemen 
deel in 
werkgroepen 
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Tweede ronde werving 
ouderhulplijsten 

Uitzetten van de grote startronde 
van inventarisatie ouderhulp + 
verwerking ouderlijsten 

 

Februari 
   

Maart 2e week: Opstarten 
Glasstadsmars met mail 
naar ingeschreven ouders 
en de trekkers van vorig 
jaar 

Opstarten van de groep, indien 
aanwezig draaiboek verschaffen en 
duidelijkheid budget geven 

Leden doen de 
organisatie 

Schoolvoetbal 
 

Leden doen de 
organisatie 

April   1e week: Opstarten uitje 
onderbouw 

Duidelijkheid geven over budget  

2e week: melden AVL in 
Wilgentenen en op 
website 

Organiseren ALV Deelnemen aan 
ALV 

 
Apart budgetoverleg met 
hoofdorganisatoren kamp 

Budget voor kamp inrichten met 
organisatoren 

 

 
Start denktank kamp 

 
Leden nemen 
deel in 
werkgroepen 

Mei  Glasstadsmars 
Groep 8 friet na de cito 

 
Leden doen de 
organisatie  

4e  week: AVL  Organiseren ALV Deelnemen aan 
ALV  

Groep 8 kamp 
Start eindfeest 

Duidelijkheid geven over budget 
 

Juni Avondvierdaagse Geschrapt naar aanleiding  ALV van 
nov ’19: teruglopend aantal 
inschrijvingen; grote aanslag op 
budget met 1100,- voor twee 
wandelevenementen 

 

Juni Uitje onderbouw Penningmeester regelt bus; school 
de rest 

Leden gaan mee 
als begeleiders 

Juli Eindfeest 
 

Leden nemen 
deel in 
werkgroepen 

 
Werk in uitvoering: 

Nog in te voeren activiteiten: bustocht rijksmuseum 

 
 
 
 


