
Jaarverslag OV Tovercirkel 2019-2020  

 

Dit jaarverslag is bedoeld om aan alle ouders te laten weten  wat er het afgelopen jaar door de 

oudervereniging (hierna: OV)  is verzorgd. De activiteiten van het afgelopen jaar die door de OV zijn 

verzorgd of waar de OV een bijdrage aan heeft geleverd worden kort toegelicht. We doen namelijk 

meer dan alleen geld uitgeven. Zie voor de financiën het bijgevoegde financiële jaarverslag. Hierin is 

te zien wat met de ouderbijdrage is gedaan.  Daarnaast wordt in het jaarverslag de visie van de OV 

voor de toekomst kenbaar gemaakt.   

Aangezien we de OV in het verleden niet meer uitkwam met de begroting en moest bijleggen vanuit 

de spaartegoeden en de wens de bijdrage per kind niet te verhogen en te houden op € 30,- per kind, 

is voorgaand jaar besloten nogmaals goed te kijken naar de uitgaven (waar dit kon, efficiëntere 

inkoop  door zoveel mogelijk lokaal in te kopen en/of sponsoring).  

De inkomsten daalden door een afname van het aantal leerlingen, terwijl veel kosten gelijk blijven of 

zelfs stijgen. Daarnaast blijft het moeilijk voor ons als OV alle bijdragen binnen te krijgen. Om hiervan 

een beeld te geven: volgens het leerlingenaantal zouden we afgelopen jaar maximaal € 6.660 kunnen 

ontvangen als iedereen de bijdrage zou betalen. Na veel inspanningen is een bedrag binnengekomen 

van  € 6.075 (dit bedrag is exclusief de ontvangen bijdrage van NL doet). Voor zo’n 21 leerlingen is 

geen bijdrage voldaan. Dit is tegenwoordig een hele klas. Als OV weten we heel goed dat het een 

vrijwillige bijdrage is en dat we ouders niet kunnen verplichten om te betalen. Maar het geld wordt 

daadwerkelijk goed besteed om leuke dingen voor de school en de kinderen te organiseren en de 

school te ondersteunen waar het kan.  

Uiteraard zetten wij ons in om alle activiteiten te kunnen blijven doen en hopen wij op uw steun 

hierbij. Wij hebben besloten om bij alle activiteiten nog meer het welzijn van het kind centraal te 

zetten. In dit verslag leest u hoe wij daar het afgelopen schooljaar invulling aan hebben gegeven en 

hoe wij dit in de toekomst denken te gaan doen. 

 

Schoolkamp 

Vlak na de start van het schooljaar vertrokken de midden- en bovenbouwgroepen op kamp. Alle 

kampen zijn weer goed verlopen. Naast de tomeloze inzet van de leerkrachten, de hulp van veel 

ouders en een financiële bijdrage per kind, draagt de OV ook een groot deel bij aan de kosten van 

deze geweldige start van het schooljaar. 

 

Klassenbudget 

Ook ontvangt elke klas een budget van € 100,- per klas dat door de stamgroepleiders naar eigen 

inzicht over het hele schooljaar mag worden uitgegeven. In groep 7/8 is er een extra bijdrage 

vanwege het afscheid van school als laatstejaars. Hiervan worden bijvoorbeeld spellen in de klas 

aangeschaft, benodigdheden voor een extra activiteit, een ijsje op een warme dag,,  het afscheid van 

de ouderejaars, of toebehoren bij een thema waarbij geen lesmateriaal voorhanden is.  

 

Kinderboekenweek 

Vanuit de OV krijgt iedere klas een budget van € 25,- om hiervan een boek aan te schaffen dat wordt 

voorgelezen in de klas. Op deze manier heeft iedere klas, ieder jaar een nieuw boek die past bij de 

interesses van de leeftijd. De boeken worden in de bibliotheek van school gezet wanneer deze in zijn 

geheel zijn voorgelezen. Zo zorgen we er samen voor (ouders en school) dat de bibliotheek wordt 

gevuld met leuk leesmateriaal. Dit jaar hebben we door alle boeken aan te schaffen bij de Maldense 

boekhandel veel korting kunnen krijgen en een aantal gratis kinderboeken. 

 

 



Sinterklaas 

Sinterklaas bracht een bezoek aan de Tovercirkel op donderdag 5 december. De OV organiseert dit 

feest  niet alleen. Zij draagt alle kosten hiervan. Denk aan de verzorging van het lekkers in de klas, de 

schoencadeautjes, Sint en Pieten ontvangen en een bijdrage te betalen, helpen met schminken, 

vullen van de pietenzakken met de cadeautjes, foto’s maken, lunch verzorgen voor de Sint en zijn 

Pieten en het helpen met opruimen. De school beschikt over eigen Sint- en Pietenkleding. Wij hopen 

daar nog jaren plezier van te hebben. Elke klas heeft van de Sint een cadeau ontvangen ter waarde 

van € 40,- en elk kind ontvangt nog een persoonlijk cadeautje in de schoen. De OV heeft de inkoop 

van de cadeaus het afgelopen schooljaar voor het eerst meer centraal geregeld en de Maldense 

ondernemers daarbij betrokken. Dit bleek een succes. Ook kwam Sint en zijn Pieten dit jaar voor het 

eerst in een oldtimer. We zijn benieuwd met welk vervoermiddel hij dit jaar aan zal komen. 

 

Kerstdiner en -borrel 

Net als vorig schooljaar was er het afgelopen schooljaar een (tapas-)kerstdiner op school met daarbij 

een heuse Kerstman en Kerstelf. De bovenbouwklassen  moesten raden wie toch de mystery guests 

die in de klas aanschoven waren. De OV heeft op donderdag 19 december, terwijl de kinderen in hun 

klas heerlijk aan het eten waren van de door ouders/ leerlingen gemaakte hapjes, de ouders 

ontvangen met een lekker glas glühwein of koffie/ thee en kerstkransjes. Ook de chocomel in de 

klassen, de tafelkleden/ placemats, bordjes/ bekertjes/ bestek en een deel van de kerstversiering is 

door de OV betaald. De OV heeft dit jaar led- lichtslangen aangeschaft die binnen en buiten kunnen 

worden gebruikt. De opkomst en de sfeer (mede door de versiering van het schoolplein door de OV) 

waren goed. Voor de borrel waren de kosten het afgelopen schooljaar gering. Er is geen glühwein 

aangeschaft. De glühwein van het voorgaande jaar is opgemaakt. Ondanks de gezelligheid van de 

borrel voor ouders, zal de OV dit jaar wederom in de vergadering aankaarten of een borrel voor de 

ouders wel noodzakelijk is. De gelden (en energie van de leden) die hiermee gemoeid zijn, kunnen 

worden ingezet om bijvoorbeeld een andere manier van het kerstfeest op school te vieren. Ook 

wordt gekeken naar de mogelijkheid om eventueel een kerstontbijt te regelen in plaats van een diner 

in de avond. Dit laatste is tevens ingegeven doordat voor de kerstviering op donderdagavond te 

weinig ouders bereid zijn dan wel de mogelijkheid hebben te helpen. 

 

Carnaval 

Carnaval werd traditioneel op de ochtend voor de voorjaarsvakantie gevierd met een iets ingetogen 

feest op school. In verband met een overlijdensgeval ging de optocht rond de school niet door. De 

OV verzorgt de versiering op school en betaalt nieuwe en duurzame versiering die meerdere jaren 

meegaat.  

 

NL doet 

Het plan van de OV is om tezamen met school verlichting aan te brengen bij de fietsenstalling. In de 

donkere dagen is het gewenst dat er betere verplichting is. Veiligheid voor de leerlingen en tegen 

diefstal van fietsen. Met een bijdrage van NL-doet en Conexus zou dit in maart plaatsvinden. Door 

het Covid-19 (Corona) virus is nog geen verlichting aangebracht. Daarnaast zou tijdens NL doet de 

speelbankjes worden geschilderd. Er is budget over wat we doorschuiven naar volgend jaar. Wel is er 

al een verkeersplein aangeschaft dat in overleg met school op het schoolplein wordt gemarkeerd, 

zoals een rotonde, een zebra, gevarendriehoeken. Dit is reeds aangeschaft. 

 

Koningsspelen 

In verband met het Covid-19 (Corona) virus gingen de Koningsspelen niet door.  De OV neemt de 

organisatie van dit festijn op zich tezamen met de ALO student(en) en de gymleerkracht. De OV 



betaalt daarnaast ook alle kosten van de Koningsspelen. Denk daarbij aan de springkussens, de 

EHBO, de koffie/thee voor de ouders en limonade en peperkoek voor de kinderen als pauzemoment 

tijdens deze drukke en intensieve dag.  Dit jaar was geregeld dat we producten van het 

Koningsontbijt zouden gebruiken als tussendoortje om zo kosten te besparen. Dat wat we niet 

zouden gebruiken, zouden we doneren aan de voedselbank. Helaas zijn ook op een later tijdstip de 

Koningsspelen niet doorgegaan. Wel hebben we daarom de feestweek georganiseerd en daarvoor 

het budget van de Koningsspelen ingezet. 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfoto’s zijn wederom verzorgd door Arno Roozenboom. Op de dagen dat hij komt 

fotograferen, begeleidt de OV de klassen naar de locatie. Door slim inkoopbeleid kon ook dit jaar de 

OV de klassenfoto’s betalen voor alle leerlingen (portretfoto’s  en broertje- zusje foto’s kunnen 

ouders naar wens zelf bestellen en betalen). De betaling van de klassenfoto’s door de OV zal op de 

agenda van de vergaderingen blijven staan.  

 

Feestweek 

In de Bloemetjesbrief las de OV dat de laatste week op school een feestweek werd. Na een whatsapp 

brainstormsessie is besloten op dinsdag een stormbaan (springkussen) en een opblaastwister op het 

grote schoolplein te organiseren en een filmdag.  De OV en gelukkig ook veel ouders buiten de OV, 

hebben toezicht gehouden. Daarnaast zijn de leerlingen en de leerkrachten op kosten van de OV op 

de donderdag van de feestweek met de klas naar de bioscoop in Malden in malden. Bij het aanbod 

van de films heeft de OV in samenspraak met de bioscoop en de leerkrachten gekeken welke film het 

beste past bij welke groep. 

 

Eindfeest 

Op de laatste schooldag wordt afscheid genomen van de achtstejaars. De OV levert daarin ook een 

bijdrage: zij verzorgt de versiering van het schoolplein (onder andere de rode loper ) en vanuit de OV 

kreeg iedereen een heerlijk ijsje om de vakantie in te luiden. 

 

Overige kosten en bijdragen 

Ook begroot de OV het budget voor de klassenuitjes. Hiervoor is € 5,- (onder- en middenbouw) en  

€ 7,- (bovenbouw) per kind beschikbaar. Daarvan gaan de klassen aan het eind van het schooljaar 

een dagje weg naar bijvoorbeeld De Blije Dries, Hof van Kaatje, Toverland of de Leemkuil. Dit 

schooljaar bestond het klassenuitje uit het filmbezoek in de feestweek. 

Voorgaande jaren ontvingen de leerkrachten een presentje aan het eind van het schooljaar of op de 

dag van de leerkracht van de OV voor hun tomeloze inzet.  De OV zal dit jaar overleggen of deze 

uitgaven nog gewenst zijn. Leerkrachten ontvangen op de dag van de leerkracht van Connexus taart 

en (zo hebben wij vernomen) van de overheid rond die datum een financieel extraatje. Daarnaast 

verzorgen de klassenouders veelal nog een cadeau aan het eind van het schooljaar. Het idee is dat 

door het schrappen van deze kosten gelden vrij komen welke direct aan de overige activiteiten van 

de OV kunnen worden besteed die meer in het belang van het kind zijn. 

De OV werkt soms samen met de MR, maar is bovenal een apart orgaan dat zich gericht op het 

organiseren van activiteiten op school voor de leerlingen. In het kader van samenwerking hebben 

afgevaardigden van de OV dit schooljaar deelgenomen aan een cursus voor de MR leden over ‘hoe 

bereik je je achterban’. Enkele tips vanuit deze cursus kan de OV ook gebruiken en daaraan gaat zij in 

dit schooljaar nader invulling geven voor zover zij dit nog niet heeft gedaan. 



De voorzitter van de OV neemt deel aan het periodiek overleg tussen TSO, directie school en MR. Het 

overleg is het afgelopen schooljaar gericht geweest op het kunnen blijven vullen van de vacatures 

voor TSO vrijwilligers. 

Tenslotte verzorgt de OV ook een bijdrage aan de promotie van de school.  De promotie is tweeledig. 

Ten eerste door als OV mee te doen en aanwezig te zijn bij de open (inloop)dag(en) van De 

Tovercirkel. Bezoekers aan de open dag (welke helaas door het het Covid-19 (Corona) virus niet door 

kon gaan), open inloopdagen en open avond kunnen op die manier vragen stellen aan ouders. Het 

blijkt dat geïnteresseerden het als erg prettig ervaren om ervaringen van de ouders van leerlingen 

die reeds op de school zitten te vernemen. Deze voor de OV nieuwe activiteit wilt de OV zeker 

voortzetten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het hopelijk vergroten van het 

leerlingenaantal.  Daarnaast is de school mede dankzij de OV gepromoot door het aanbieden van 

beeldmateriaal in het winkelcentrum van Malden.  Deze promotie is gesponsord door SoftStar B.V. 

Automatisering.  

 

Komend schooljaar 

De start van dit schooljaar was anders. Geen schoolkamp voor de midden- en bovenbouw vanwege 

de regels rondom het Covid-19 (Corona) virus. Het kamp staat nu gepland in de maand mei.  Wij 

hebben in de begroting daarom rekening gehouden dat het kamp voor de midden- en bovenbouw 

leerlingen doorgaat. Mocht het kamp geen doorgang vinden, zal de OV beslissen over het eventueel 

organiseren van een gepaste activiteit in plaats van het schoolkamp. Zoals ook dit schooljaar het 

geval was door in de feestweek activiteiten te organiseren. 

Daarnaast verwachten wij dat veel activiteiten zoals het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, 

ondanks het virus doorgang kunnen vinden. Wij hopen dan ook dit jaar weer op uw bijdrage. 

 

Oproep 

Naast uw financiële bijdrage vraagt de OV ook hulp bij de activiteiten. Wij hopen ook dit schooljaar 

op vele handen. Want vele handen maken licht werk. Heeft u na het lezen van dit verslag zin om een 

bijdrage te leveren aan net dat beetje meer op school voor uw dochter of zoon? Kom dan bij de OV 

of help de OV bij de activiteiten als daarom wordt gevraagd.  

Het liefst zien we dat de OV bestaat uit zoveel mogelijk mensen. We vergaderen ongeveer 5x per 

schooljaar op woensdagavond (of een andere avond indien dit beter uitkomt voor de leden). Er 

wordt een verdeling gemaakt wie welke activiteit organiseert. Zoals gezegd: vele handen maken licht 

werk, dus doe gezellig mee en kom het OV team versterken.  


