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Voorwoord 
 

Beste ouders, 

 

Hierbij het jaarverslag van de Ouderraad voor het schooljaar 2016-2017. Er is net als vorgaande jaren 

weer een hoop georganiseerd en geregeld voor onze kinderen.  

De Zandberg is een goede school, het onderwijs is voorturend in beweging; op zoek naar verbetering 

en aansluiting bij de moderne tijd. Dit is in goede handen bij direceur Hans en zijn enthousiaste team 

van leerkrachten. 

Maar de Zandberg is ook een leuke en, ondanks de grootte, een warme en gezellige school. En dit is 

niet alleen de verdienste van de leerkrachten, maar ook van de vele ouders die zich als vrijwilliger 

hiervoor inzetten.  

Namens de kinderen van onze school wil ik alle ouder-vrijwilligers hartelijk danken voor hun 

belangrijke bijdrage aan de goede sfeer op school. Of het nu gaat om de leden van de ouderraad, de 

leden van de commissies, de verkeersbrigadiers, de luizenpluizers, de contactouders, de rij-ouders of 

de hulpouders voor ….  

Ik hoop dat we ook het komende schooljaar weer op jullie kunnen rekenen. 

 

Herman Engelsman 

 

Voorzitter Ouderraad KBS De Zandberg 

 
Hoe werkt de ouderraad ? 
 
Heb je kinderen op De Zandberg dan ben je automatisch lid van de oudervereniging en de ouderraad 

(OR)vormt het bestuur van deze vereniging  

 

Elk feestje wordt goed gevierd op De Zandberg en de commissies van de ouderraad vervullen hierin 

een sleutelrol. De kerstviering, carnaval, avondvierdaagse en Sinterklaas zijn voor de kinderen 

onvergetelijke hoogtepunten in het schooljaar. De ouderraad is er echter niet alleen voor feestjes, ook 

serieuzere zaken als; de verkeersveiligheid, sport, de schoolreis en het in toom houden van onze 

vriend de hoofdluis, behoren tot de taken van de ouderraad. De ouderraad organiseert samen met de 

schoolleiding en de leerkrachten deze diverse schoolactiviteiten en behartigt de belangen van ouders 

en kinderen. 

 

De ouderraad is opgebouwd uit een dagelijks bestuur en commissieleden en vormt het hart van de 

samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. De ouderraad vergadert 6 x per jaar en bij deze 

vergaderingen zijn ook vertegenwoordigers van de leerkrachten (1 per bouw) en een toehoorder van 

de medezeggenschapsraad aanwezig. Aan het begin van elk schooljaar is er een Algemene 

Ledenvergadering van de ouderraad, waarbij alle ouders welkom zijn. 

 

Naast de ouderraad heeft elke klas 1 of 2 contactouders. Zij vormen de belangrijkste schakel in de 

informatie voorziening tussen de ouderraad en de ouders. Ook zijn de contactouders de voelsprieten 

van de ouderraad binnen de school en hebben ze een belangrijke signalerende functie.  
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Samenstelling ouderraad 2016 – 2017 
 
Dagelijks bestuur 

Voorzitter Herman Engelsman 

Penningmeester Dirk Teeuwen 

Secretaris Chantal Settels 

 

Coördinatoren commissies 

Sinterklaas Judith Kievit 

Kerst Marjolein den Boer 

Carnaval Hanneke Verdonk 

Sport Maurice Brederode  

Luizencommissie Ankie Brands / Chantal Settels 

Verkeer Daniek de Jager 

 

Afgevaardigde leerkrachten Anke Renne 

 Patricia de Ruyter 

 Sandra van Oosterhout 

 

Jaaroverzicht 
 
ALV en thema avond 

Er is dit jaar 6x vergaderd, inclusief de Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 26 september 2016  

plaatsvond. Aansluitend op de ALV werd de jaarlijkse thema avond gehouden. Dit jaar was het 

onderwerp : digitaal opvoeden.  

 

Informatie avond contactouders 

Op 13 september is de druk bezochte informatie avond voor klasse-contactouders georganiseerd. 

 

Informatie middag/avond KBS De Zandberg 

Op 20 september heeft het dagelijks bestuur OR bijgedragen aan de nieuwe opzet van een 

informatiemarkt voor onze school door het inrichten en bemensen van een OR-kraam. In deze nieuwe 

opzet kwam het gezamenlijke klasse moment; met alle ouders en de leerkracht, onvoldoende uit de 

verf .  

De invulling is inmiddels door de schoolleiding aangepast.  

 

Afscheid Chantal Settels 

Tijdens de laatste ouderraadvergadering van dit schooljaar is op gepaste wijze afscheid genomen van 

Chantal Settels. Zij was een echte duizendpoot en heeft enorm veel betekend voor de ouderraad en de 

school. Ze was o.a. secretaris van de ouderraad, verkeersbrigadier, luizenpluizer, hof fotograag, 

contactouder en bij de meeste activiteiten spontaan aanwezig om te helpen. 

Chantal nogmaals heel erg bedankt! 

 

Onderwijscommissie 

Sinds het begin van dit schooljaar is op initiatief van directeur Hans Staps een onderwijs commissie 

opgestart. Hierin hebben zowel leerkrachten als ouders zitting. De bedoeling is om ook ouders te laten 

meedenken over de invulling van het onderwijs. 

De ouderraad vindt dit een erg belangrijk en goed initiatief en volgt de ontwikkelingen binnen deze 

commissie op de voet.  

 

Vernieuwde schoolplein 

Het heeft even geduurd maar tijdens de carnavalsviering was het eindelijk zo ver. Het vernieuwde 

schoolplein werd overhandigd aan de kinderen. Veel meer ruimte om te spelen, een mini voetbalveldje 

en nieuwe klimtoestellen maken het schoolplein een stuk aantrekkelijker. 

Dankzij de financiële bijdrage van de ouderraad, de opbrengst van de sponsorloop en het meedenken 

van de schoolplein commissie is dit mede mogelijk geworden.  
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Koningsspelen 2017 

Dit jaar werd, voor sommigen onverwacht, toch nog meegedaan aan de Koningsspelen. 

De onderbouw en middenbouw deden dit in de veilige omgeving vanonze eigen school en de 

bovenbouw ging naar het JEKA terrein. Hier werden de Koningsspelen samen met andere basisscholen 

uit Breda gevierd. 

 

 
 

Overige activiteiten en gebeurtenissen 

Vele ouders waren als vrijwilliger betrokken bij : schoolkamp en musical groep 8, thema uitjes naar 

Archeon en de Efteling, rij-ouders voor bezoek aan Het Bewaarde Land van groep 5, bezoek 

kinderboerderij van de onderbouw, herfst in het bos, aardbeienboerderij in de zomer, versieren van de 

school bij kerst, carnaval en Sint, en ga zo maar door. 

De meeste van deze activiteiten worden mogelijk gemaak door een financiële bijdrage van de 

ouderraad.  

 

 

De verschillende Commissies 

Sinterklaascommissie 

Na een lange periode van voorbereiding brachten de Sint en zijn Pieten op 2 en 5 december een 

bezoek aan de school. Het paard mocht dit jaar uitrusten want Sint had zijn boot meegenomen. Zoals 

ieder jaar sluiten we aan bij het verhaal van het sinterklaasjournaal. 

 

Meneer Hans en de kinderen gaven hem een warm welkom. Na een kopje koffie begon hij aan zijn 

bezoek aan de klassen. De Pieten hielpen de juffen bij het buitenspelen en de gym.          

Na twee drukke gezellige dagen keerde Sint terug naar Spanje en keerde de rust op De Zandberg 

langzaam terug. 
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Kerstcommissie     

 

 
 

Net na de zomervakantie zijn we gaan denken als kerstcommissie hoe we dit jaar het kerstfeest vorm 

gaan  geven. 

Na enig beraad zijn we uitgekomen op “het zandberggaladiner”. 

Op donderdag 22 december was het zover. De school en de buitenboel was versierd en verlicht en in 

alle klassen waren de tafels feestelijk gedekt. 

De docenten stonden met 2 hulpouders te wachten op alle leerlingen en ze werden welkom geheten 

door directeur Hans. 

Over de rode loper schreiden ze, in feestelijke kerstkleding, naar school met allerlei lekkere hapjes 

voor het diner.  

Vervolgens hebben ze allen lekker gegeten en genoten van het gezellig samen zijn. 

De ouders konden ondertussen, onder het genot van een glaasje Gluhwein, genieten van een spontane 

zangkoor actie voor Serious Request.  

Carnavalscommissie  

 

   
 
   

Op vrijdagmiddag 24 februari was het weer carnavalsfeest op de Zandberg! 

Het thema was dit jaar kunde maot'ouwe. 

Het feest begon met hossen op het plein onder begeleiding van prins carnaval. Na de officiële en 

feestelijke opening van het schoolplein gingen de kinderen van de middenbouw en bovenbouw in een 

feestelijke en muzikale optocht door de wijk. Er was weer veel bekijks. 

De kinderen van groep 1 en 2 zijn na het bekijken van de optocht gaan feesten op de hele 

benedenverdieping. Er waren weer veel verschillende activiteiten te doen. Voor ieder kind wat. 

Na de optocht is de bovenbouw gaan hossen in het gemeenschapshuis en vanwege het lekkere weer 

werd er ook op het plein gekletst. De kinderen van de middenbouw konden hossen en rennen in de 

gymzaal. 

Aan het einde van de middag was er nog traditiegetrouw  hossen op het plein voor de midden- en 

bovenbouw en de bekendmaking van de prijzen. Dat werd dit jaar gedaan door de echte Zandberg 

jeugdprins en prinses. 

Alaaaf,de carnavalscommissie 
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Sportcommissie 

 

De sportcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van extra sport-activiteiten, naast de 

reguliere gymlessen. 

Voor iedere jaargang (groep 3 - 8) organiseert de commissie tenminste 2 sportieve ochtenden, 

specifiek afgestemd op de leeftijd. 

Voor de jongsten betekent dat bijvoorbeeld judo en apenkooien. Terwijl de bovenbouw kennismaakt 

met activiteiten als panna-voetbal, bootcamp en beachvolleybal. 

Daarbij werken we graag samen met het regionale verenigingsleven en de sport-locaties in Breda. 

Tegelijk wordt ook de inzet van ouders v.w.b. het vervoer zeer gewaardeerd.    

 

Na afloop wordt het aanbod uitvoerig geëvalueerd met de leerkrachten. Uiteraard hebben de kinderen 

daar zelf ook een stem in. Succesvolle activiteiten worden doorgaans voortgezet.  

Ieder jaar probeert de commissie een aantal nieuwe sporten toe te voegen. Zodat de kinderen 

kennismaken met een zo gevarieerd mogelijk sport-aanbod.  

Dit jaar was dat de introductie van het onderdeel estafette-zwemmen bij de groepen 8.  

 

Naast de 2 sport-activiteiten voor alle groepen werkt de sportcommissie mee aan de jaarlijkse 

Avond4daagse en de Singelloop. 

Daarbij dragen we zorg voor oa. alle inschrijvingen, communicatie en het uitdelen van fruit/snoep. 

Bovendien zijn wij aanwezig als aanspreekpunt voor de ouders. 

Bijzonder trots zijn we daarbij op het grote aantal inschrijvingen vanuit De Zandberg. Het aantal 

4daagse lopers nam dit jaar toe.   

 

 

 

 

En ook dit jaar mochten we de bijdrage voor de school ‘met de meeste deelnemers’ weer in ontvangst 

nemen tijdens de Singelloop (foto). 

 

Daarmee onderstrepen wij als school het belang van bewegen. 

 

De commissie bestaat momenteel uit 8 ouders, waarbij we dit jaar 2 nieuwe leden welkom heten als 

vervangers voor 2 uittreders.  

Desalniettemin is het sport-jaar weer afgesloten met de oudgedienden. 
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Luizencommissie  

 

 

 
 

Het schooljaar 2016-2017 is een dynamisch jaar geweest op luizengebied. We constateerden een 

toename van lang aanhoudende besmettingen dat onder andere zorgde voor extra belasting van de 

luizenpluizers. Deze toename zagen we ook al in het voorafgaande schooljaar, daarom heeft de directie 

samen met de luizencommissie besloten het protocol te herzien en tevens de laatste inzichten hierin te 

verwerken. Het doel van dit vernieuwde protocol is een zo vroeg mogelijke signalering en adequate 

aanpak te bewerkstelligen. In een eerder stadium wordt de GGD betrokken om ondersteuning aan te 

bieden.  

Schaamte hoeft niet, iedereen kan luizen krijgen en het is algemeen bekend dat ze moeilijk zijn op te 

sporen. En het krijgen van hoofdluis heeft zeker niets te maken met persoonlijke hygiëne.  

We hopen dat schooljaar 2017-2018 een rustig luizenjaar gaat worden waar we insteken op een open 

communicatie en samenwerking tussen school, ouders, luizenpluizers en de luizencoördinatoren. 

Helaas gaat Chantal, onze rots in de branding, ons na 8 jaren als luizen coördinator verlaten. Chantal 

bedankt voor alles!  

 

Verkeerscommissie 

Deze commissie heeft het afgelopen jaar onder leiding van leerkracht Marjolijn Goos veel werk verzet 

en de verkeersveiligheid is weer nadrukkelijk op de agenda gezet. Denk hierbij aan het vragen om 

aandacht voor de verkeerssituatie rondom de school, fietscontrole voor de groepen 6 en uiteraard met 

de hulp van vele hulpouders: het praktijk verkeersexamen.  

Namens de ouderraad fungeert Daniek de Jager als contactpersoon binnen deze commissie. 

Verkeersbrigadiers 

Zoals jullie dagelijks zien, zijn bij onze school zowel op de Zandberglaan als de Generaal Maczekstraat 

verkeersbrigadiers actief. Deze vrijwilligers zorgen er voor dat onze kinderen veilig naar school 

kunnen. 

Helaas neemt het aantal vrijwilligers af, waardoor de brigadiersposten niet  meer continue op de 

oversteek tijden kunnen worden bemand. 
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Financiën  
 
Voor schooljaar 2016-2017 is de Ouderraad binnen de begroting gebleven zoals opgesteld aan het 

begin van het schooljaar. Het restant bedrag is toegevoegd aan de algemene reservering dat in een 

later stadium ingezet kan worden voor iets extra’s op school 

 

Inkomsten 2016-2017 

Het aantal leerlingen op onze school is lager uitgevallen dan waarop de begroting gebaseerd was. We 

hebben echter wel de begrote inkomsten gehaald omdat een hoger aantal ouders de vrijwillige 

bijdragen hebben voldaan.  

 

Omschrijving 2016-17 Begroting % 

Ouderbijdrage (EUR 42,00 per kind) 32.257 32.000 102 % 

Rente  357 400 76 % 

Bijdrage Foto’s 710 650 49 % 

    

Totaal 33.324 33.050 101 % 

 

Uitgaven 2016-2017 

Alle commissies zijn dit jaar binnen de eigen begroting gebleven. Door slecht weer heeft vooral de 

sportcommissie minder uitgaven omdat sommige evenementen niet zijn doorgegaan. 

Verder was er een bedrag opgenomen voor Kunst en Cultuur, maar dit bedrag is niet uitgegeven 

omdat er geen bestemming voor gevonden kon worden. 

  

Inkomsten versus uitgaven  

Door de hogere inkomsten en een aantal flinke meevallers binnen de uitgaven is er een overschot 

gerealiseerd. 

 

Omschrijving 2016-17 Begroting % 

Inkomsten 33.324 33.050 101 % 

    

Commissies 7.957 10.250 78 % 

Bouwen 16.315 17.900 91 % 

Thema’s en extra’s 1.979 3.700 57 % 

Diversen 324 1.200 27 % 

    

Totaal 6.749 0  

 

Het overschot is toegevoegd aan de algemene reserves. Voor deze reserves is nog geen bestemming 

vastgesteld.  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Wim Jansen en Wijnand van de Sande, hebben de 

penningmeester decharge gegeven voor boekjaar 2016-2017 
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Goede voornemens schooljaar 2017 – 2018 
 

Communicatie  

Als OR zullen we proberen om algemene informatie zoveel mogelijk via de Zandberg courant te 

verspreiden. 

 

De verzoeken om hulpouders willen we uitsluitend via de contactouders van de klas laten lopen en we 

zullen de leerkrachten vragen om dit ook te doen. Hiermee bereiken we dat alle aanvragen voor hulp 

van ouders via 1 bekende en herkenbare instantie lopen. Binnen de OR zullen we onze commissies ook 

verzoeken om aanvragen voor hulp ouders in te dienen bij de secretaris die ze vervolgens, na een 

korte check, doorzet naar de contactouders. Hiermee hopen we de wildgroei aan mails, waar sommige 

ouders over klaagden, terug te dringen. 

 

Budget en begroting 

We streven ernaar om het beschikbare geld zo zinvol en doelmatig mogelijk te besteden. Hiervoor is 

transparantie een vereiste en dit kan worden verbeterd.  

 

Verkeersbrigadiers 

De verkeersbrigadiers zijn belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen, elke dag weer. Er is echter 

een tekort aan ouders die dit willen doen. De ouderraad zal onderzoeken in hoeverre ze de brigadiers 

beter kunnen ondersteunen.  

 

Thema avond 

We hebben op dit moment nog geen thema avond gepland. In ieder geval hebben we deze los 

gekoppeld van de ALV. Ondanks de bijzonder goede presentaties en sprekers was de opkomst eigenlijk 

minimaal. We zullen onderzoeken of we hieraan iets kunnen verbeteren. 


