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Tweede jaaroverzicht 
Voor u ligt het tweede jaaroverzicht van de 
ouderraad van basisschool It Harspit. Vorig 
jaar zijn wij gestart met het maken van een 
jaaroverzicht, zodat alle ouders kunnen lezen 
wat de ouderraad heeft opgepakt het 
afgelopen schooljaar 2018-2019.   
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. 
 

Wie zitten er in de ouderraad? 
Op dit moment zitten in de ouderraad: 
• Mireille Prins  (voorzitter) 
• Gerda Spoelstra (secretaris) 
• Arno Kouer (penningmeester) 
• Nynke Heslinga  
• Marieke Elzinga 
 
Aan het eind van het schooljaar hebben wij 
afscheid genomen van Dirk Terpstra, Piet 
Atsma en Hinkelien van Drooge. Wij bedanken 
hen voor hun betrokkenheid en inzet in de 
afgelopen jaren! 
 
Wij heten Nynke en Marieke als nieuwe leden  
van harte welkom in de ouderraad! 
 
Je kunt de leden van de OR altijd even 
aanschieten als je een vraag hebt. Mailen kan 
ook, op volgend mailadres: ihor@palludara.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klusjesavond op het schoolplein 
Tijdens het schooljaar 2018-2019  heeft de 
ouderraad een keer een klusjes- en 
schoonmaakavond georganiseerd t.b.v. het 
schoolplein.  Deze was op 5 juni 2019.   
 
Tijdens deze klusjesavond hebben we heel 
veel klusjes op kunnen pakken met hulp van 
een geweldige groep ouders. Zo hebben we 
de naden van de zandbak gekit, de scherpe 
randen uit het basketspel gehaald, de entrees 
schoongemaakt, onkruid gewied en het plein 
aangeveegd.   
 
Enne… de volgende keer hebben we wat 
lekkers bij de koffie. 

Financieel plaatje 
 
Hieronder ziet  u het financieel overzicht van het schooljaar 2017-2018. 
 
 
Banksaldo op 20-08-2018  €  12.591,87 (incl. Reservering donatie Boartlik Begjin €  6.010,35) 
 
 

Inkomsten:          Toelichting 
Ouderbijdragen    €    3.010,00      
Bijdragen schoolreisjes   €    1.725,00      
Bijdrage kamp gr. 8   €    2.313,00 
Div. opbrengsten   €  12.454,84        Schenking E&E Brass  
Totaal      €  19.502,84 
      
 

Uitgaven: 
School, middelen, onderhoud     €      910,10  o.a. buitenmateriaal Schoolplein 
Kosten schoolreisjes      €   1.890,00 
Kosten kamp gr. 8       €   2.611,43 
Bijeenkomsten, afscheid, abonnementen, bijdragen  €      254,19 
Activiteiten       €      505,15  o.a. Avondvierdaagse, dorpsfeesten 
Bankkosten       €      211,28 
Muziek opleidingen Friesland     €      210,00 
Totaal        €  6.592,15   
 

   Banksaldo op 04-09-2019  €   25.502,56  

 

Toelichting op de financiën 
Hierboven kunnen lezen hoe de ouderraad er 
financieel bij staat. Best wel goed, zoals u kunt 
zien. Dit heeft met o.a. twee dingen te maken: 
 
1. Een deel, € 6.010,35, heeft te maken met 
de reservering voor groep 1 en 2. Dit geld is 
afkomstig van voormalig peuterspeelzaal 
Boartlik Begjin en moet ten goede komen aan 
de aanschaf van (buiten) speel- en 
ontwikkelingsmateriaal voor groep 1 en 2. Dit 
jaar willen we een deel hiervan gebruiken 
voor de vervanging van het speeltoestel voor 
het raam van groep 1 en 2.  
 
2. Muziekvereniging E&E Brass is dit jaar 
opgeheven en heeft het overgebleven 
verenigingsgeld van € 12.162,84 heeft 
geschonken aan de school voor de uitvoering 
van muziekonderwijs en muziekprojecten. Dit 
is dus ook gereserveerd geld. De ouderraad 
zal dit geld gaan beheren.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantje Beton Loterij 
Ten aanzien van de loterij heeft de ouderraad, 
vorig jaar in overleg met de directeur, 
besloten om voortaan niet meer mee te doen 
met de loterijactie in september, maar in mei. 
In september 2018 heeft It Harspit dus niet 
mee gedaan aan de loterijactie.  
 
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.  
 
Afgelopen mei heeft onze school dus 
meegedaan aan de loterij. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 hebben in totaal 323 loten 
verkocht. Dit is een opbrengst van 484,50 
euro. Een mooi bedrag waar we weer mooie 
dingen mee kunnen doen. De opbrengst 
wordt o.a. gebruikt  
voor de aanschaf  
van speelmateriaal  
op het schoolplein.  

Avondvierdaagse 
Van maandag 20 t/m donderdag 23 mei jl. 
werd door de kinderen van onze school weer 
de avondvierdaagse gelopen.  Vier avonden 
met prachtig 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! 
 
Het was dit jaar niet gemakkelijk om 
voldoende verkeerregelaars bij elkaar te 
krijgen.  Hopelijk gaat dit volgend jaar beter. 
Het zou zo jammer zijn als we door 
onvoldoende hulp niet mee kunnen doen aan 
de vierdaagse. 
 
In totaal deden er 51 kinderen van It Harspit 
mee aan de avondvierdaagse.  
 
 

 
  

 


