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Voorwoord 
In dit sociaal jaarverslag wordt toelichting gegeven op de organisatie van de SBO Beheer Oudergelden, 
de samenwerking met de OAC en de activiteiten welke met de oudergelden georganiseerd zijn in het 
afgelopen schooljaar.  

Het is een schooljaar geweest waar we met onzekerheid in gingen door de onduidelijke impact van 
corona op de schoolactiviteiten en overige activiteiten in het schooljaar 2020/2021. We begonnen het 
jaar hoopvol, maar er bleek al snel weer veel activiteiten in afgezwakte vorm of geheel niet door te 
kunnen gaan. Er is geprobeerd creatief om te gaan met de mogelijkheden en voor alle activiteiten 
verschillende opties voor te bereiden die binnen verschillende corona maatregelen zouden passen. 
Helaas zaten we ook weer een aantal maanden met thuisonderwijs.  

Het was ook het jaar dat we met een nieuwe samenstelling begonnen aan het organiseren van de 
activiteiten in de OAC. Het is een enthousiast team en de activiteiten zijn met veel energie en inzet 
neergezet. We zijn altijd weer dankbaar voor het grote aantal ouders dat meewerkt en meedraait in de 
werkgroepen en de inzet van de docenten van school, met name ook de eventmanagers.  

Dankzij de inzet van enthousiaste ouders en leraren kunnen wij terugkijken terug op een bewogen maar 
toch actief en succesvol jaar! 

 

SBO Beheer Oudergelden KBS De Marke 
De SBO Beheer Oudergelden (SBO) is opgericht in september 2008 en heeft ten doel het innen en 
beheren van de door de school vastgestelde ouderbijdrage op een zodanige wijze dat activiteiten en 
evenementen als schoolreis, het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, schoolkamp, avondvierdaagse, 
sportactiviteiten en dergelijke goed kunnen verlopen en de continuïteit hiervan wordt gewaarborgd. 

Het bestuur van de SBO bestaat uit vier bestuursleden, waar onder een afgevaardigde vanuit de 
medezeggenschapsraad (MR) en een afgevaardigde vanuit het management team (MT) van school. De 
voorzitter van de SBO is tevens de voorzitter van de Ouder Activiteiten Commissie (OAC). 

De leden van de OAC vormen een representatieve afspiegeling van de ouders van alle leerlingen op 
school. Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen onder- en bovenbouw. 
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De OAC is regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Als er ouders zich melden kunnen zij enkele keren 
meedraaien met de zittende leden ter kennismaking. 

Doel 
Het doel van de SBO is het verblijf van de leerlingen te veraangenamen door het organiseren van diverse 
grote activiteiten. De organisatie van deze activiteiten ligt in handen van de OAC. Dit betreft zowel 
activiteiten binnen als ook buiten de school. Hierbij wordt samengewerkt met het docententeam van 
school. De (buitenschoolse) activiteiten zijn belangrijk voor de kinderen en maken de school zichtbaar. 
Om de activiteiten te kunnen financieren wordt aan de ouders/verzorgers van de leerlingen een 
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bedroeg in het schooljaar 2020/2021 € 62,50 per leerling.  

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de SBO bestond in het schooljaar 2020-2021 uit:  

Jantina de Waal   Voorzitter & secretaris 
Hanneke Oude Velthuis   Penningmeester 
Sudi Arulandu - Broertjes Lid Management Team, kbs De Marke 
Pim van Eikeren   Voorzitter MR 
 

Pim van Eikeren heeft aan het einde van dit schooljaar afscheid genomen van zijn bestuursfunctie. 
Binnen de MR is Anne Turksma de nieuwe vertegenwoordiger die zitting zal nemen in het bestuur van 
de SBO.  

Er is geen vervanger gevonden voor de secretaris, Jantina zal als voorzitter ook tijdens de vergadering de 
notulen maken.  

Vergaderingen  
De SBO vergadert minimaal 2x per jaar. De OAC vergadert elke 6-8 weken. Vanuit het docententeam van 
school zijn in het schooljaar 2020/2021 Marielle van der Berkt en Tamara van der Kooi als 
eventmanagers meegedraaid in de OAC.  

Notulen 
Van elke vergadering van de SBO worden door de secretaris of een vervanger notulen opgesteld. Deze 
zijn openbaar en via de secretaris of de voorzitter op te vragen.  

Agenda  
Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld. Deze agenda bevat in ieder geval de volgende 
onderwerpen:  

• Mededelingen MT: De MT vertegenwoordiging meldt bijzonderheden van uit het MT of 
het team die van belang zijn voor de SBO en/of OAC.  

• Mededelingen MR: De MR vertegenwoordiging meldt bijzonderheden van uit de MR die 
van belang zijn voor de SBO en/of OAC.  
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• Financiën: Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting opgesteld. Eventuele 
voorziene grote afwijkingen van de begroting worden ter goedkeuring aan de MR 
voorgelegd. Iedere vergadering brengt de penningmeester verslag uit over de inning van 
de ouderbijdrage en of er binnen de begroting gewerkt wordt.  

• Activiteitenkalender: Op de activiteitenkalender staan alle activiteiten vermeld welke er 
in het schooljaar plaatsvinden. Bij iedere activiteit zijn de eventmanagers aanwezig 
namens school. De OAC leden kunnen hiervoor per activiteit inschrijven. Ook geeft deze 
kalender aan wanneer er gestart moet worden met de voorbereidingen. Sommige 
activiteiten worden in het geheel door de OAC georganiseerd, andere in combinatie met 
het team van School. Voor een aantal activiteiten wordt alleen geld en/of arbeidskracht 
beschikbaar gesteld. Maandelijks wordt er besproken hoe de activiteiten van de 
afgelopen periode zijn gegaan en welke activiteiten er de komende periode moeten 
worden opgepakt. 

Bestedingen 
Naast finaciering van de (buitenschoolse) activiteiten voor alle leergangen, draagt de SBO ook financieel 
bij aan de typecursus en is er een reservering getroffen voor grote investeringen zoals speeltoestellen 
op de schoolpleinen. 

Ter ondersteuning van het continurooster is gekozen om Sportivate in te zetten om de kinderen een 
beweegpauze aan te kunnen bieden. Het vastleggen van deze afspraken en het ondersteunen met 
financiële middelen is besproken in MT en bestuur van de SBO. Er is gekozen voor het financieel 
ondersteunen vanuit de opgebouwde oudergelden voor de eerste 3 jaar en tegelijkertijd de 
ouderbijdrage over deze 3 jaar op te hogen. In het schooljaar 2019/2020 is de ouderbijdrage verhoogd 
van € 47,50 naar € 55,00 en in schooljaar 2020/2021 verder verhoogd naar € 62,50. Uit de evaluatie van 
de beweegpauze is gebleken dat de laatste voorziene verhoging naar € 67,50 in het schooljaar 
2021/2022 niet nodig is. Voor het schooljaar 2021/2022 zal daarom de ouderbijdrage blijven staan op € 
62,50. 

Hulpouders 
De OAC vormt het centrale aanspreekpunt voor de hulpouders. Vanuit de OAC is er een contactpersoon 
voor de hulpouders van zowel de onderbouw als de bovenbouw. De communicatie met en naar de 
hulpouders verloopt zo duidelijk en overzichtelijk. In het verleden werden de gegevens van hulpouders 
bij 1 OAC lid verzameld, via een app werden contact opgenomen. In verband met nieuwe privacy 
regelingen is deze taak nu door de eventmanagers overgenomen. 
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Activiteiten  
In het schooljaar 2020/2021 zijn onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:  

Schoolreisjes  
In september is de onderbouw (groep 1, 2 & 3) op schoolreisje naar Oud Valkeveen geweest. Dit was het 
schoolreisje dat i.v.m. corona was doorgeschoven uit het schooljaar 2019/2020. Hierbij is de nieuwe 
groep 1 direct aangehaakt, dus voor de starters kwam dit schoolreisje snel in hun eerste schooljaar. 

Kinderboekenweek 
In verband met de corona maatregelen zijn de activiteiten klein gehouden en is de geliefde boekenmarkt 
niet doorgegaan. Alle klassen hebben het boek Tijdlijn van Peter Goes gekregen. Deze boeken zijn door 
school geschonken en staan nu in de schoolbieb. De klassen hebben allemaal een stukje van de tijdlijn 
gekregen en hebben daar verhalen en of tekeningen bij gemaakt. Deze zijn opgehangen in de school. 
Het was de bedoeling om daar met z'n allen langs te lopen. Dit was helaas niet mogelijk. Er zijn als 
alternatief filmpjes van gemaakt die zijn vertoond in de klassen. 

Sinterklaas 
Dit jaar is het feest aangepast aan de geldende corona regels, daardoor kon Sinterklaas helaas niet op 
school langskomen. Voor de groepen 1 t/m 4 is een video gemaakt waarin Sinterklaas een avontuur 
beleeft en de juf en de klas vertelt waar de cadeautjes verstopt waren. Er zijn schoencadeautjes 
geregeld voor de groepen 1 t/m 4 en bij alle groepen zijn pepernoten uitgedeeld. Voor de bovenbouw is 
een grappig filmpje gemaakt en groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken. Ook dit jaar was het weer een 
gezellige dag. 

Kerstfeest 
Vlak voor kerstdagen kregen we te horen dat de scholen dicht moesten. Hierdoor is er geen kerstviering 
en of kerstdiner geweest. De kerststolletjes waren al besteld en deze zijn voor de kerst aan de kinderen 
uitgedeeld om mee naar huis te nemen. Ook hadden alle kinderen voor de kerst een witte stompkaars 
versierd en deze mocht mee naar huis genomen worden.  

Pasen 
Pasen is ook in aangepaste vorm doorgegaan. In de eigen klassen is aandacht besteed aan het 
Paasverhaal. Iedere klas kreeg een Paastak om met de klas te versieren als alternatief voor de jaarlijkse 
optocht. De kinderen hebben een lenteknutsel in de klas gemaakt, helaas kon dit niet groeps 
doorbrekend. In plaats van het zo geliefde paasontbijt, hebben de kinderen een verpakt broodhaantje 
mee gekregen. 
 
Schoolfotograaf 
Dit jaar zijn er gelukkig wel weer schoolfoto’s genomen. 

Afscheid groep 8 
Met de nieuwe lichting docenten in groep 8 is er een nieuwe invulling gegeven aan de 
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afscheidsactiviteiten musical en gala. Het kamp heeft gelukkig op de vertrouwde wijze plaats kunnen 
vinden, hiervoor hebben de docenten zich heel hard ingezet. De kinderen hebben hier enorm van 
genoten. Het werd door kinderen en ouders enorm gewaardeerd dat er vooral gekeken is naar de opties 
en de voorwaarden en niet gekozen is voor het afzeggen van het kamp. Omdat we als een van de 
weinige scholen toch op kamp gingen, is De Marke zelfs nog geïnterviewd door het Algemeen Dagblad.  

De musical heeft een nieuwe plek gevonden in de Kamers vlakbij De Marke. Door deze nabijheid was 
meer tijd en ruimte om er ook een afscheidsmoment ervan te maken. Vanwege de coronamaatregelen 
is de musical door alle klassen twee keer opgevoerd aan de ouders. Tussen de twee uitvoeringen is door 
de docenten op het schoolplein een afscheidswoord gericht aan de klas. De ouders waren hier onder het 
genot van een drankje & hapje bij aanwezig.  

In voorgaande jaren was het gala was ook een afscheidsmoment voor de leerlingen & ouders, maar in 
de ogen van de docenten stonden hier de leerlingen niet meer centraal. Daarom is er gekozen om een 
bbq met feestavond te organiseren met alleen leerlingen en docenten aanwezig.  

Op de laatste schooldag van groep 8 zijn ze door alle leerlingen van de andere klassen en hun ouders 
uitgezwaaid. 

Laatste schooldag 
Als invulling van de laaste schooldag is dit jaar groter uitgepakt dan voorgaande jaren door alle 
leerlingen een drumworkshop aan te bieden om het schooljaar toch nog feestelijk af te sluiten. Dit was 
een groot succes. Deze drumworkshop is bekostigd vanuit een  aantal activiteiten die door corona niet 
door zijn gegaan en een bijdrage vanuit school. 

Activiteiten die dit schooljaar niet zijn doorgegaan 
Door de corona uitbraak, lockdown en maatregelen zijn er een aantal activiteiten niet doorgegaan. Dit 
waren: 

• Carnaval 
• Schoolreisje van de onderbouw 
• Schoolreisje van midden en bovenbouw 
• Koningsspelen 
• Avondvierdaagse 
• Sportdag 

Door de 2 jaren met schooljaren met corona hebben nu alle leerjaren 1x een schoolreisje overgeslagen. 
De oudebijdragen die gereserveerd stonden voor het schoolreisje zijn doorgeschoven naar het voglende 
schooljaar. 
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Financiële verantwoording 

 

Toelichting: 

• Huidige bezittingen: op 7 juni 2020 is een zandtafel voor het kleuterplein aangeschaft à € 
4.145,46. Deze wordt in 10 jaar tijd afgeschreven ten laste van de 'Reservering heraanschaf 
bezittingen’. 

  

Financieel jaarverslag 2020/2021

Balans

Activa Passiva
31/Jul/2021 31/Jul/2020 31/Jul/2021 31/Jul/2020

Vaste activa Eigen vermogen
Huidige waarde bezittingen 3,696€           4,111€           Algemene reserves 10,217€        18,898€        

Reservering heraanschaf bezittingen 9,551€           9,965€           
Vlottende activa Reservering kampsparen 12,891€        12,548€        

Voorraden Reservering typecursus 6,250€           3,750€           
Voorraad luizencapes 273€              329€              Reservering beweegpauze 14,832€        -€               

Overlopende activa -€               -€               Vreemd vermogen
Overlopende passiva 22,692€        25,911€        

Liquide middelen
Kas 72€                 295€              
Rabobank rekening courant 1,629€           2,582€           
Rabobank spaarrekening 70,762€        63,756€        

Totale activa 76,432€        71,073€        Totale passiva 76,432€        71,073€        
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Toelichting: 

• In het schooljaar 2020/2021 is een verlies gerealiseerd van € 4.875,-. Dit negatieve resultaat is 
ten laste van de algemene reserve gebracht. 

• Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat niet aan alle verzoeken voor de 
ouderbijdragen is voldaan. 

• In het schooljaar 2021/2022 zullen de ouders die de verzoeken voor de ouderbijdrage nog niet 
hebben voldaan, nogmaals benaderd worden. 

Financieel jaarverslag 2020/2021

Winst en verliesrekening

INKOMSTEN 2020/2021 2019/2020
Ouderbijdrage start schooljaar + instroom 49,976€                 42,230€                 
- Openstaand: verlopen -5,009€                  -3,132€                  
Rente 7€                            5€                            
Verkoop luizencapes (à € 3,50 per stuk) 56€                         74€                         
Totale opbrengsten 45,029€                 39,176€                 

KOSTEN
Kinderboekenweek 7€                            -€                        
Schoolreis 22,304€                 23,110€                 
Sinterklaas 4,088€                   4,090€                   
Kerst 1,317€                   986€                       
Carnaval -€                        174€                       
Pasen 1,424€                   54€                         
Sparen schoolkamp 2,425€                   2,133€                   
Avond4daagse -€                        -€                        
SRO Activiteiten -€                        81€                         
Sport & Speldag 574€                       -€                        
Afsluiting schooljaar 4,213€                   2,040€                   
Beweegpauze 12,261€                 5,332€                   
Administratiekosten 926€                       878€                       
Verzekering 365€                       359€                       
Overige kosten -€                        77€                         
Totale kosten 49,904€                 39,312€                 

Resultaat winst & verliesrekening -4,875€                  -136€                     
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Toelichting: 

• De SBO heeft geen winstoogmerk. 

• Vanwege de corona maatregelen en de 2de lockdown hebben meerdere activiteiten geen 
doorgang kunnen vinden in het schooljaar 2020/2021: 

o Het budget wat gereserveerd was voor schoolreisje groep 1 t/m 7 is doorgeschoven 
naar het volgende schooljaar. 

o De budgetten van kleinere activiteiten die over waren (o.a. Carnaval, Avond4Daagse en 
SRO activiteiten), zijn overgeheveld naar de afsluiting van het schooljaar. 

o Doordat het kamp & afscheid van groep 8 conform plan plaats hebben gevonden, is het 
budget dat gereserveerd was voor groep 8 leerlingen helemaal ten goede gekomen aan 
deze groep leerlingen. 

Financieel jaarverslag 2020/2021

Overzicht verdeling ouderbijdrage

INKOMSTEN Budget per kind Begroting Realisatie
Ouderbijdrage 62.50€                   49,976€             44,967€                  
Totale opbrengsten 62.50€                   49,976€             44,967€                  

KOSTEN Budget per kind Begroting Realisatie
Kinderboekenweek -€                        379€                   7€                             
Schoolreis 26.25€                   21,236€             22,304€                  
Sinterklaas 5.25€                      4,069€               4,088€                     
Kerst 2.00€                      1,556€               1,317€                     
Carnaval -€                        -€                   -€                         
Pasen 2.00€                      1,610€               1,424€                     
Sparen schoolkamp 3.00€                      2,427€               2,425€                     
Avondvierdaagse -€                        -€                   -€                         
SRO Activiteiten -€                        -€                   -€                         
Sport & Speldag 1.25€                      1,011€               574€                        
Afsluiting schooljaar 5.50€                      4,450€               4,213€                     
Administratiekosten 1.50€                      1,214€               926€                        
Verzekering 0.50€                      405€                   365€                        
Aanschaf materiaal OAC -€                        -€                   -€                         
Overige kosten 0.25€                      202€                   -€                         
Subtotaal activiteiten 47.50€                   38,558€             37,643€                  

Beweegpauze 15.00€                   11,755€             12,261€                  
Totale kosten 62.50€                   50,313€             49,904€                  

Resultaat verdeling ouderbijdrage -338€                 -4,938€                   
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