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Eerste jaaroverzicht 
Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van de 
ouderraad van basisschool It Harspit. 
Vertelden we voorgaande jaren tijdens de 
ouderavond nog over onze activiteiten, nu 
hebben we ervoor gekozen om een 
jaaroverzicht te maken zodat alle ouders 
kunnen lezen wat de ouderraad heeft 
opgepakt het afgelopen schooljaar.   
Veel leesplezier!  
 
En mocht u naar aanleiding van dit jaarbericht 
vragen hebben? Stel ze gerust. Verderop in dit 
overzicht kunt u lezen wie er in de ouderraad 
zit. 
 
 

Wat zijn de taken van 
een ouderraad? 
De ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden en 
bij de samenstelling wordt zo veel mogelijk 
geprobeerd ouders te vinden die  kinderen 
hebben in verschillende groepen, zodat we 
een brede vertegenwoordiging hebben.  In 
principe vergadert de ouderraad één keer in 
de 6-8 weken. De zittingsduur van de leden is 
drie jaar, maar men kan zich eenmaal 
herkiesbaar stellen voor nog een periode van 
drie jaar. 
 
De taken van de ouderraad zijn: 

 adviseren aan de MR, met name  
over aangelegenheden die de ouders 
in het bijzonder aangaan. 

 mede verantwoordelijk voor de inrich- 
ting en onderhoud van het schoolplein 

 het verlenen van medewerking bij  
(kleine) klussen 

 het verlenen van medewerking  
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten 

 fungeren als klankbord voor  
de schooldirecteur 

 
De notulen en andere belangrijke stukken van 
de ouderraad worden gepubliceerd op de 
website van de school. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klusjesavond op het schoolplein 
Tijdens het schooljaar 2017-2018  heeft de 
ouderraad een keer een klusjes- en 
schoonmaakavond georganiseerd t.b.v. het 
schoolplein.  Deze was op 17 mei 2018.   
 
Tijdens de klusjesavond wordt er bijvoorbeeld 
onkruid gewied, bankjes geverfd, bestrating 
gerepareerd, geveegd, hekwerk vernieuwd, 
etc.  De ouderraad krijgt op deze avonden 
hulp van ouders die zich o.a. aan het begin 
van het schooljaar hebben opgegeven via het 
blauwe briefje. Vele handen maken namelijk 
licht werk!  

Financieel plaatje 
 
Hieronder ziet  u de begroting van aug. 2017 tot aug. 2018.  Het definitieve overzicht (financieel verslag 2017-2018)  van 
inkomsten en uitgaven zal aan het begin van het schooljaar 2018-2019 worden opgemaakt en is nu dus nog niet voor handen. 
Dit zal in het nieuwe schooljaar  worden  verspreid onder de ouders. 
 

Begroting aug. 2017 – aug. 2018 
 
Banksaldo op 5-9-2017       €  14.158,35 
 

Inkomsten:    Debet   Credit   Toelichting 
Ouderbijdragen    €  2.970,00     99 kinderen x € 30,00 
Bijdragen schoolreisjes   €  2.750,00     99 kinderen 
Div. opbrengsten   €     850,00     Jantje Beton loterij 
Declaraties Palludara   €     500,00 
Reservering donatie Boartlik Begjin       t.b.v. onderbouw 
€  7.341,35      
 

Uitgaven: 
School, middelen, onderhoud     €  1.500,00  o.a. buitenmateriaal Schoolplein 
Kosten schoolreisjes      €  3.250,00 
Bijeenkomsten, afscheid, abonnementen, bijdragen  €      500,00 
Activiteiten       €  1.000,00  o.a. Avondvierdaagse, dorpsfeesten 
Bankkosten       €     225,00 
Uitgaven donatie Boartlik Begjin    €  1.500,00  t.b.v. onderbouw 
 
Totalen     €  7.070,00  €  7.975,00     verschil   - €  905,00 (verw. resultaat) 
 
Banksaldo Q3 2018      € 13.253,35  

 
 

 

Wist u dat…. 
… de ouderraad 30 nieuwe schoolhesjes heeft 
aangeschaft, zodat onze kinderen herkenbaar 
op schoolreisje kunnen en mee kunnen lopen 
met de avondvierdaagse. 
… de ouderraad samen met de Medezeggen-
schapsraad en de activiteitencommissie het 
afscheid van schooldirecteur Klaas Jan Visser 
voor de ouders hebben georganiseerd.  
… de ouderraad een mooi hokje op de kop 
heeft weten te tikken wat nu dienst doet als 
materialenhok op het schoolplein. 
… van de donatie van peuterspeelzaal Boartlik 
Begjin niet alleen een verkeerscircuit is aan-
geschaft, maar ook nieuw speelmateriaal voor 
buiten en spel- en ontwikkelingsmateriaal, 
waaronder nieuwe lego, voor groep 1 en 2. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jantje Beton Loterij 
Net als elk jaar deed de bovenbouw van It 
Harspit in september weer mee met de Jantje 
Beton Loterij.  Dit wordt georganiseerd door 
de ouderraad.  
 
Het afgelopen jaar hebben de kinderen weer 
een mooi bedrag voor de school bij elkaar 
gespaard, namelijk 784,50 euro. In totaal zijn 
er 523 loten verkocht!  
 
De ouderraad gebruikt de opbrengst o.a. om 
buitenmateriaal aan te schaffen voor op het 
schoolplein. Afgelopen jaar was dit 
bijvoorbeeld de aanschaf van twee 
kingspellen door Pleinplakkers.  
 
Ten aanzien van de loterij heeft de ouderraad, 
in overleg met de directeur, besloten om 
voortaan niet meer mee te doen met de 
loterijactie in september, maar in mei. In 
september 2018 zal It Harspit dus niet 
meedoen aan de loterijactie. We doen weer 
mee in mei 2019! De reden voor deze 
verandering is dat de Jantje Beton loterijactie 
in september vrijwel gelijk gevolgd wordt door 
de Grote Clubactie voor sportverenigingen. 
Hieraan doen ook veel kinderen uit het dorp 
mee en dan wordt op ouders, verzorgers, 
pakes en beppes etc.  
wellicht  een te  
groot financieel  
beroep gedaan.  

Avondvierdaagse 
Van maandag 4 t/m donderdag 7 juni jl. werd 
door de kinderen van onze school weer de 
avondvierdaagse gelopen.  Vier avonden met 
prachtig, warm weer!  
 
Alle kinderen hebben net als voorgaande 
jaren de 5 km gelopen.  Halverwege de 
wandeling werden kinderen en ouders 
voorzien van limonade, koffie/thee en iets 
lekkers.  Dit wordt elk jaar weer perfect 
geregeld door de activiteitencommissie en de 
limonadeschenkers.  Bedankt voor jullie hulp! 
 
Wie we ook niet moeten vergeten zijn de 
verkeersregelaars die vanuit onze school 
meehelpen om alle kinderen veilig te laten 
oversteken. Jullie ook bedankt voor jullie 
hulp! 
 
In totaal deden er 67 kinderen van It Harspit 
mee aan de avondvierdaagse.  
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Pleinplakkers  
In het najaar van 2017 heeft de firma Pleinplakkers het schoolplein opgefleurd met twee kingspellen, 
een cirkel. En op het plein van groep 1/2 is een mooi verkeerscircuit gekomen.  
 
Het verkeerscircuit (en de aanschaf van nieuw buitenmateriaal) maakt onderdeel uit van de gift die 
de ouderraad en de school heeft gekregen van peuterspeelzaal Stichting Boartlik Begjin.  Deze 
stichting heeft zichzelf in 2017 opgeheven i.v.m. de omvorming van peuterspeelzaal naar 
peuteropvang. 
 
De kingspellen en de cirkel zijn bekostigd door de ouderraad. Elk jaar reserveert de ouderraad een 
bedrag voor het schoolplein en  buitenspelmateriaal. Dit bedrag wordt grotendeels door de kinderen 
zelf bij elkaar gespaard door het verkopen van de Jantje Beton loten.  
 

Wie zitten er in de ouderraad? 
Op dit moment zitten in de ouderraad: 
• Mireille Prins  (voorzitter) 
• Gerda Spoelstra (secretaris) 
• Dirk Terpstra (penningmeester) 
• Hinkelien  van Drooge  
• Piet Atsma 
• Arno Kouer 
 
Dirk Terpstra heeft aangegeven te stoppen 
met ingang van het nieuwe schooljaar. We 
hebben Arno Kouer bereid gevonden zijn 
plekje over te nemen. Dirk zal de eerste 
maanden achter de schermen nog wel actief 
zijn om de financiën over te dragen. Wij 
bedanken Dirk hierbij voor zijn betrokkenheid 
en inzet in de afgelopen jaren! 

De ouderraad 
wenst u   
een fijne 

zomervakantie  


