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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van onze Adviesraad van de Prins Johan Frisoschool in 2014.
In het achterliggende jaar is een ieder gedragen en gespaard, wat een wonder dat we nog in
een vrij land mogen leven, waarin de kinderen dagelijks christelijk onderwijs mogen
ontvangen. De AR dacht in het achterliggende jaar mee met de school, zeker over
identiteitszaken.
Als kleine school mogen we goede resultaten hebben, waarin we mogen ervaren dat er nog
zegen mag zijn. Ook de leerkrachten hebben een goede band met elkaar, zodat er een goede
sfeer op school mag zijn.
Een ieder die bij school betrokken is bedankt voor zijn of haar inbreng, geve de Heere Zijn
onmisbare zegen voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
J.J. Riemens (voorzitter)

*4*
Jaarverslag 2014

Prins Johan Frisoschool - Herkingen

Algemene informatie
Dit jaarverslag verschijnt onder de verantwoording van de Adviesraad van de Prins Johan
Frisoschool te Herkingen.
Prins Johan Frisoschool
Deltastraat 13
3249 AC Herkingen
Tel. 0187 - 661011
E-mail: info@pjf-herkingen.nl
Schooldirecteur: mevr. M.H. Koppert
Administratienummer school: 04PW
Aantal leerlingen per 01-10-2014: 64
Aantal groepen: 3 vaste groepen, die enkele keren per week worden gesplitst in 4 groepen
Dit jaarverslag is bestemd voor onze leden. Verder dient het als informatiebron voor bestuur,
adviesraad, personeel, donateurs en voor ouders die overwegen om hun kind op onze school
te plaatsen.
In dit jaarverslag geven we een terugblik op het afgelopen jaar en een evaluatie van het
uitgevoerde beleid. Om de leesbaarheid te bevorderen is ernaar gestreefd om in het
jaarverslag zo weinig mogelijk te verwijzen naar andere schooldocumenten.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben dan kunnen deze gesteld worden op
de algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2015, of u kunt uw vraag neerleggen bij het
secretariaat van de Vereniging via
mevr. L.S. Baelde - Vreugdenhil
Peuterdijk 13
3249 AW Herkingen
0187- 601414
email: abaelde@filternet.nl

Dit jaarverslag is vastgesteld op de ledenvergadering van 13 april 2015

J.J. Riemens, voorzitter

L.S. Baelde – Vreugdenhil, secretaris
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Uit de school
1. Algemene informatie
Grondslag
Onze school gaat uit van:
“DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK SCHOOLONDERWIJS OP GEREFORMEERDE
GRONDSLAG TE HERKINGEN” (gemeente Goeree-Overflakkee), opgericht in 1920
De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op onze school is Gods onveranderlijke
Woord, de Bijbel. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs
ontleend, in overeenstemming met de uitleg in de “drie formulieren van enigheid”, zoals die
zijn vastgesteld op de Synode van Dordrecht in 1619 (art. 2 Statuten van de vereniging).

Bestuur
Het schoolbestuur van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree
Overflakkee bestuurde in 2014 een aantal van 8 scholen. De Stichting heeft haar naam voor
het dagelijks gebruik gewijzigd in Kindwijs.
Naast onze school behoren de volgende scholen bij Stichting Kindwijs: de OranjeNassauschool te Nieuwe Tonge, de Regenboogschool te Melissant, de School met de Bijbel te
Sommelsdijk, de Groen van Prinstererschool te Middelharnis en vanaf 1-1-2013 ook de Prins
Mauritsschool te Dirksland, de Eben-Haëzerschool te Goedereede Havenhoofd en Het Kompas
te Stellendam. In 2014 zijn gesprekken gehouden met besturen van andere christelijke
basisscholen op het eiland, een fusie met meerdere besturen wordt voor de nabije toekomst
zeer reëel geacht.
Het bestuur bestuurt op afstand wat inhoudt dat de dagelijkse leiding wordt overgelaten aan
de algemeen directeur en de verschillende schooldirecties. De schooldirecties leggen
verantwoording af aan de algemeen directeur en deze verantwoordt zich aan het bestuur.
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Adviesraad
De school heeft een eigen adviesraad. Zij heeft een belangrijke taak in het bewaken van de
identiteit. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. De adviesraad is
nauw betrokken bij het benoemen van nieuwe personeelsleden. Jaarlijks wordt een
ledenvergadering belegd waarin de Adviesraad samen met de Medezeggenschapsraad en
Oudercommissie verantwoording aflegt aan de belanghebbenden. In de adviesraad zijn zo
mogelijk de verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd. Omdat het moeilijk is de
vacatures te vervullen lukt het niet altijd om elk kerkgenootschap evenredig te
vertegenwoordigen. Vanaf schooljaar 2010-2011 bestaat de adviesraad uit 2 leden van de
Gereformeerde Gemeente en 2 leden van de Hervormde Gemeente van de Protestantse Kerk
in Nederland. Deze leden worden gekozen tijdens de ledenvergadering, zij dienen belijdend
lid te zijn van de Hervormde Gemeente PKN, Hersteld Hervormde Kerk of Gereformeerde
Gemeente.
Medezeggenschapsraad
Aan de Prins Johan Frisoschool is een medezeggenschapsraad met adviesrecht verbonden.
Deze bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.
Oudercommissie
Voor de goede voortgang van allerlei werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van
enthousiaste ouders die ons helpen bij de uitvoer van het werk. Samen vormen zij de
Oudercommissie. De Oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders.
Vrijwilligers
Diverse ouders en oud-leerlingen helpen regelmatig op school. Vaste vrijwilligers krijgen een
vrijwilligerscontract aangeboden waardoor geheimhouding van leerling- en schoolgegevens
gewaarborgd is.
Lidmaatschap van de schoolvereniging
Leden van de vereniging zijn allen die door aanmelding hebben ingestemd met de grondslag
en het doel van de vereniging en die zich verbinden tot een jaarlijkse contributie van een
bedrag dat bij het huishoudelijk reglement zal worden bepaald (art. 4 v.d. Statuten der
Vereniging).
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier, waarop
zij verklaren in te stemmen met de inhoud van de in art. 2 omschreven grondslag.
De contributie bedraagt voor alle leden (dus ook zonder schoolgaande kinderen) en donateurs
€ 15,00 per jaar. Hierbij is een gratis nieuwsbriefabonnement inbegrepen. U bent contributie
verschuldigd als u op 1 januari staat ingeschreven.
Schoolgebouw en schoolgrootte en verhuur
Het schoolgebouw, daterend uit 1976 en vrij gelegen aan de rand van het dorp, heeft zes
lokalen en een gemeenschapsruimte met een aangrenzende handvaardigheidhoek. Een
gedeelte van de gemeenschapsruimte kan worden afgesloten en als speelhal c.q. gymlokaal
voor de peuters en kleuters worden ingericht. De school verhuurt 1 leslokaal aan de Hersteld
Hervormde Gemeente en 1 leslokaal aan Stichting Zijn (voorheen Peutereiland). Dit betekent
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dat er nog 3 grote leslokalen, 1 kleiner leslokaal, een RT-ruimte en een handvaardigheidruimte
in gebruik zijn voor de leerlingen.
De school maakt sinds september 2014 gebruik van de sportzaal in verenigingsgebouw Ons
Huis.
Doel, uitgangspunten en prioriteiten
Onze school is een christelijke school op gereformeerde grondslag.
Principieel gezien staat de school voor het doel de leerlingen (mede) op te voeden en te
onderwijzen vanuit en in overeenstemming met de Bijbel en de daarop gegronde Drie
Formulieren van Enigheid.
Op school wordt aan de kinderen verteld dat de Heere Jezus naar de aarde kwam om mensen
te verlossen van hun schuld tegenover God en door het betalen van de zondestraf verdiende
God het eeuwige leven voor Zijn kinderen.
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk
Gods” (Markus 10 : 14).
De identiteit van de school komt o.a. tot uitdrukking in:
- het benoemingsbeleid
- de manier waarop kinderen worden aangesproken
- de inzet en verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de kinderen
- de alledaagse levenswandel en –handel
De Prins Johan Frisoschool is de enige school in Herkingen. Alle kinderen zijn van harte
welkom. Wij willen een open school zijn waar we vasthouden aan de beginselen die hiervoor
zijn verwoord en waar iedereen zich veilig en erkend voelt; zowel kerkelijke als niet-kerkelijke
kinderen.
Jaarplan en Schoolplan
4-jaarlijks stelt de school een Schoolplan op. Hierin wordt de koers voor de komende 4
schooljaren uitgezet. Jaarlijks stelt de school hieruit een Jaarplan op waarin staat beschreven
welke activiteiten er in dat betreffende cursusjaar worden uitgevoerd en wie daarvoor
verantwoordelijk is.
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2. Onderwijskundig verslag
Zorgverbreding
De school werkt adaptief met 3 niveaugroepen per leerjaar. Groepsplannen zij bij ons al
diverse jaren de gewoonte. De school heeft in het achterliggende jaar opnieuw geïnvesteerd
in het Handelings Gericht Werken. Deze manier van werken zet ons steeds aan het denken om
te zoeken naar mogelijkheden en niet vanuit beperkingen te denken.
Daarnaast werd door directie en IB gewerkt aan de invoering van Passend Onderwijs.
In 2012 hebben we een protocol ontworpen voor de omgang met en signalering van kinderen
met dyslexie. In 2013 werd een protocol ontworpen voor dyscalculie, een even groot maar
minder bekend fenomeen. Deze protocollen worden momenteel afgestemd binnen ons
Samenwerkingsverband.
Per 1 aug. 2014 zijn de scholen van SOPOGO en de Christelijke Scholen verbonden in 1
wettelijk Samenwerkingsverband. Er is een ondersteuningsplan gemaakt waarin de
uitgangspunten en doelstellingen van dit Samenwerkingsverband zijn verwoord.
Methoden
Voor de bovenbouwgroepen werd de methode voor Engels uitgebreid met aanvullingen voor
My name is Tom. Ook werd de digitale leeromgeving van deze methode aangeschaft.
In 2013 is het observatiesysteem voor de onderbouw vervangen. Er is gekozen voor de module
‘Leerlijnen Jonge Kind’ van Driestar-educatief. De scholingen voor onderbouwcollega’s en IBer lopen door in 2015.
Voor de midden- en bovenbouw is de methode voor Geschiedenis vervangen; deze groepen
werken nu met Venster op Nederland.
Kwaliteitsverbeteringen schoolintern georganiseerd
Een grote slag in kwaliteitsverbetering is gemaakt door te werken met het systeem Integraal.
Dit systeem is gekoppeld aan ParnasSys en geeft ons inzicht in de resultaten en evaluaties.
Eind 2014 hebben we ook doelstellingen geformuleerd voor de leergebieden, binnen dit
systeem.
In 2013 volgende we een gerichte training van het CPS wat resulteerde in meer inzicht van
woordcategorieën en de bijbehorende didactiek. We stonden nu voor de taak om eenduidige
spellingregels op een prettige manier bij de kinderen aan te leren en de aangeleerde didactiek
toe te passen in onze spellingslessen. Hier zijn we in 2014 mee bezig geweest. De midden- en
bovenbouw heeft nu een spellingsboom. In 2015 worden deze verder ingericht.
Als afronding van ons plan voor Burgerschap is een sluitend aanbod gerealiseerd waarmee
alle domeinen van Burgerschap worden afgedekt. We hebben besloten dit plan jaarlijks te
evalueren.
Daarnaast werden verschillende activiteiten ondernomen in samenwerking met Buurtsport.
Verder werd ons anti-pestbeleid verder ontwikkeld en hebben we onze lessen van de
Vreedzame School opgefrist.
Oktober 2014 vond de 2-jaarlijkse Eilandconferentie plaats. Alle leerkrachten werden
geïnspireerd door prof. Luc Stevens en volgende meerdere workshops rondom verbeteringen
in het onderwijs. Alles om beter aan te sluiten bij de kinderen-van-de-toekomst en onze visie
en missie.
Financiën en acties
De school kon 2014 met een positief resultaat afsluiten op stichtingsniveau.
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Vanaf 2014 organiseren we regelmatig een actie waarbij 50% van de opbrengst voor het goede
doel is en 50% voor onze school. In het financieel overzicht kunt u zien wat de acties
opgebracht hebben. In kalenderjaar 2014 voerden we actie voor hospice Calando. Voor het
nieuwe jaar is de MAF gekozen als goed doel.
Leerlingraad
Vanaf 2013 heeft onze school een leerlingraad. Vanaf september 2014 wordt deze
voorgezeten door de directeur. De leerlingraad denkt actief mee in de verbeteringen voor hun
eigen school en presenteren ook zelf hun ideeën en uitgewerkte plannen aan de andere
groepen.
ICT
We zijn nog steeds erg content met onze Prowise-borden; in 2014 hebben we ons verder
bekwaamd in het gebruik van dit middel.
Voor de leerlingen zijn steeds meer digitale oefeningen beschikbaar, we maken daar graag
gebruik van ter verrijking van onze lessen en om de leertijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
Begin mei werd ons netwerk gemigreerd. Zo zijn we weer op de digitale toekomst voorbereid.
In 2014 is een offerte opgevraagd voor een extra Prowise-bord in het lokaal van groep 3.
Inspectie
De school stond ook in 2014 bij de inspectie weer geregistreerd als een school waar het
onderwijs van voldoende kwaliteit is bevonden. De website van de inspectie is voor iedereen
toegankelijk dus we vinden het belangrijk dat ook daarop is te lezen hoe het is gesteld met de
kwaliteit van onderwijs op onze school. We ontvingen in 2013 geen bezoek van de inspectie.
Evaluatie
Het Jaarplan 2013-2014 werd positief afgesloten; de meeste doelen werden behaald en
geborgd. Een enkel item werd uitgesteld of verwijderd. De evaluatie van het Jaarplan is te
vinden in onze Schoolgids.
Nascholing
Nascholingsgelden van de PJF werden gebruikt voor de de Wij-landconferentie en het
bijwonen (individueel of in teamverband) van diverse bijeenkomsten rondom thema’s als
Engels, ICT, Breinkennis, ZIEN! en VVE.
In 2013-2014 volgden 2 teamleden de Cambridge-cursus. 1 collega volgt momenteel het
vervolg van de cursus Engels.
Huisvesting
In 2014 werd het schoolgebouw aan de buitenzijde geschilderd. De binnenzijde werd in de
winter van 2014-2015 werd ¼ deel van het gebouw ook aan de binnenzijde geschilderd. Deels
door de schilder en deels door teamleden.
Voor de groepen 3-8 zijn de kapstokken (na bijna 40 jaar) vervangen.
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3. Organisatie in 2014
Per 1 januari 2010 was de Prins Johan Frisoschool bestuurlijk gefuseerd met de “Vereniging
voor Protestants Christelijk primair onderwijs op Gereformeerde Grondslag op GoereeOverflakkee”. Deze vereniging was een bestuurlijke samenvoeging van de Groen van
Prinsterschool te Middelharnis, de School met de Bijbel te Sommelsdijk en de
Regenboogschool van Melissant. Per 1 januari 2010 is behalve onze school ook de Oranje
Nassauschool van Nieuwe Tonge toegetreden als lid van de vereniging waardoor de
vereniging in vanaf 2010 bestond uit 5 scholen. Vanaf 2013 zijn daar 3 scholen bij gekomen:
de Prins Mauritsschool te Dirksland, de Eben-Haëzerschool te Goedereede Havenhoofd en
Het Kompas te Stellendam. In goed overleg is besloten dat onze Vereniging vanaf 1-1-2013
een Stichting is geworden. De Stichting voor PCPO-GO (Kindwijs) heeft tot doel het
protestants christelijk onderwijs in de kernen te bevorderen.

Schematisch ziet de structuur er vanaf 1 januari 2013 als volgt uit
Bestuur
Algemeen
Directeur

GMR
Bestuursbureau

Directeur
AR

MR

schoolarts

reperateur

sbd

fotograaf

leerkracht

oop

commissie

ict / ib

ouderhulp

Juridische kenmerken van de organisatie
Het bestuur van deze Stichting is het bevoegd gezag voor de 8 eerder genoemde scholen.
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4. Personeel
We zijn erg blij dat we opnieuw met vreugde ons werk konden doen in 2014. Met elkaar
hebben we onze schouders eronder gezet om de onderwijskwaliteit aan te tonen en zelfs
meer dan dat; we willen het beste voor onze kinderen.
In 2014 waren op de school werkzaam:
- 1 parttime directeur
- 1 parttime IB-er, tevens leerkracht groep 3 en later groep 4/6
- 1 fulltime leerkracht in groep 6/7/8
- 2 parttime leerkrachten in groep 3/4/5
- 2 parttime leerkrachten in groep 0/1/2
- 1 parttime RT-er
- 1 huishoudelijk medewerkster via schoonmaakbedrijf GOM
- diverse vrijwilligers
Juf Boone en haar man ontvingen een 2e kindje. Tijdens haar verlof heeft juf Stroober de klas
waargenomen. Juf Boone heeft na het verlof haar werk weer opgepakt.
Juf Wessels was 25 jaar in overheidsdienst, een jubileum waar we dankbaar voor zijn.
Juf Wessels moest 18 december onverwacht in het ziekenhuis opgenomen worden i.v.m.
hartproblemen. Dit had grote impact op haarzelf, het team en de kinderen. We hopen dat zij
na haar revalidatie het werk weer kan doen op onze school.
De meldingsfrequentie bij ziekte ligt binnen ons team heel laag wat betekent dat collega’s
zich gemiddeld veel minder dan 1x per jaar (0,24 x) ziekmelden.

PJF

Ziekteverzuim
2012

2013

2014

Ziekteverzuimpercentage

5,2%

0,35%

0,42%

Landelijk verzuimpercentage

6,15%

6,5%

6,5%

0,7

0,36

0,24

Meldingsfrequentie
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5. Leerlingen
PJF

Kengetallen: in- en uitstroom
aantal leerlingen per teldatum 1 oktober
instroom vierjarigen in kalenderjaar 2014
zittenblijvers
versnellers
instroom vanuit andere basisschool
uitstoom door verhuizing
uitstroom naar andere basisschool, anders dan verhuizing
naar SBO
naar PRO
naar LWOO
Naar VMBO beroepsgericht/kader
naar VMBO beroepsgericht
naar VMBO – beroepsg.t/theoretisch
naar VMBO –theoretisch
naar VMBO - theoretisch/havo
naar HAVO
naar HAVO / VWO
naar homogeen VWO

2012
63
10
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0

2013
58
5
3
0
4
5
1
2
0
0
1
1
0
2
1
1
2
1

2014
64
14
0
0
0
2
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1

Het leerlingaantal per 1 oktober 2013 was gedaald, doordat 2 gezinnen verhuisden. In 2014
zien we weer een stijging van het leerlingaantal, hier zijn we blij mee.
De directeur volgt ontwikkelingen rondom Krimp en het mogelijk verdwijnen van de toeslag
voor kleine scholen. Onze school is financieel gezond maar we zullen ons best blijven doen
om dat zo te houden met een lager leerlingaantal. Minder leerlingen betekent immers ook
minder financiële middelen.
Gemeente Goeree Overflakkee heeft een minimumnorm gesteld rond 53 leerlingen voor de
opheffing van scholen. Omdat wij bestuurlijk gefuseerd zijn en ruim boven de 53 leerlingen
zitten hoeven wij niet bang te zijn dat de school verdwijnt uit Herkingen.
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6. Resultaten
Jaarlijks doen we uitgebreid verslag van onze resultaten in de Schoolgids. Ook op
Stichtingsniveau ondernemen we acties n.a.v. resultaatbesprekingen. De inspectie volgt
onze resultaten via ons digitale leerlingvolgsysteem.
Hieronder beperken we ons tot een kernachtige samenvatting van de resultaten:

CITO- tussentijdse toetsen*
Uitgedrukt ten opzichte van inspectienorm
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen en Wiskunde
++
+
+/--

2012

2013

2014

+
++
+

+/++
+

+
++
+

2012

2013

2014

536,1
532,4
530,4
+ 5,7

538,2
532,3
530,3
+ 7,9

532,9
531
529
+ 3,9

= meer dan 25% boven inspectienorm
= boven inspectienorm
= op inspectienorm
= onder inspectienorm
= meer dan 25% onder inspectienorm

*voor spelling zijn geen inspectienormen beschikbaar

CITO-eindtoets
Score leerjaar 8
Landelijk gemiddelde voor vergelijkbare schoolgroep
Norm (ondergrens) voor vergelijkbare schoolgroep
Afwijking van norm
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7. Bijzondere activiteiten
Koningsdag
Dit jaar deden we samen met heel veel scholen in Nederland mee aan de Koningsspelen. We
startten met koningsontbijt en gingen daarna met hulp van ouders en leerkrachten actief
aan de slag. We hadden een oranje tjoep (soort hoofdband/shawl) om de feestvreugde te
vergrootten. Deze koningsspelen worden op de laatste vrijdag voor de meivakantie
georganiseerd. We kwamen daarom op Koningsdag bij elkaar om de aubade te zingen achter
de bejaardenflat.
Sporten
Leerlingen van het voortgezet onderwijs van de Prins Maurits verzorgend voor elke groep een
geweldige sportles in hun eigen gymzalen. De lessen werden vorm gegeven rondom thema’s.
Met elkaar hebben we het daar heel goed gehad.
In april hadden we de Pannakooi op het plein.
Vrijwel het hele jaar werden activiteiten georganiseerd door buurtsport, al dan niet in
samenwerking met de school.
De bovenbouw deed mee met eilandelijke wedstrijden bowlen en voetbal.
Luizencontrole
In het hele jaar 2014 waren we weer luisvrij tijdens de controles. Een enkele keer werden
thuis luizen gesignaleerd en meteen aangepakt waardoor het zich niet verspreidde over
meerdere gezinnen.
Sponsorloop
1 april was een sponsorloop voor de kinderen georganiseerd. In stralend weer liepen de
kinderen in 1,5uur € 2.000,- bij elkaar! De helft was voor Calando en de andere helft was voor
de school. We kochten hiervan Engelse prentenboeken, Engelse leesboeken, reken- en
spelmateriaal en we reserveerden een deel voor een digibord in groep 3.
Creatieve workshops
Eind 2014 organiseerden enthousiaste collega’s de creatieve workshops voor de kinderen. Zo
waren we groep doorbrekend en heel creatief bezig. Fijn dat er zoveel ouders bereid waren
een handje te helpen. Deze activiteiten versterken onze band.
Kunstkijk
In mei deden we mee aan Kunstkijk. Onze kinderen toonden zich kunstenaars met het
versieren van panelen die tentoongesteld werden in de Theetuin.
Cadeau van de Rabobank
Via mevr. v/d Tol (medewerkster Rabobank) ontvingen we € 100,- om te besteden voor onze
kinderen. We kochten voor elke groep een lolobal waar nog elke dag op gesprongen wordt.
Een fijn cadeau!
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Einde schoolzwemmen
Met ingang van september 2014 is het schoolzwemmen komen te vervallen. Dit kwam niet
door het zwembad maar door de kosten van het busvervoer wat de school nu zelf zou moeten
betalen. De Gemeente moest immers ook bezuinigen. Onze school kan daardoor niet tijdens
schooluren naar het zwembad. Gelukkig is er een regeling getroffen via een Stichting
waardoor kinderen vanaf groep 3 met korting naar zwemles kunnen.
Schoolreis
Groep 0/1/2 ging op schoolreis naar Speeltuin De Flipjes in Ouddorp, een vertrouwde en
overzichtelijke speeltuin waar de kinderen heerlijk konden spelen.
Groep 3/4/5 en 6/7/8 gingen op schoolreis naar Technopolis in Mechelen(BE), dat was ook
genieten én ontdekken. We zijn altijd erg blij als iedereen weer gezond en wel uit de bus komt
aan het einde van een schoolreisdag.
Omloop
Net als voorgaande jaren deden we in 2014 mee aan de Omloop. Omdat het in de
zomervakantie viel waren er dit jaar heel weinig aanmeldingen en helaas geen prijzen te
winnen voor onze school of leerlingen. Er werd € 258,60 opgehaald. De helft voor de
kinderafdeling van het ziekenhuis en de helft voor onze school.
High Tea
Een hoogtepunt in de ontmoeting tussen school en ouders hadden we op 5 september 2014.
In onze prachtige schooltuin werd een high tea georganiseerd waarbij elk gezin iets lekkers
meenam. Het weer werkte mee en we hadden een prachtige middag. Over 2 jaar hopen weer
iets soortgelijks te organiseren.
Project en thematisch werken
Zoals elk jaar werd ook in 2014 diverse keren thematisch gewerkt. We zien dit als verrijking
voor ons onderwijs om de leerstof in samenhang aan te bieden en ruimte te creëren voor
creatieve en samenwerkingsactiviteiten. Vaak is er tijdens een project ook gelegenheid om
aan andere sociale vaardigheden te werken.
Ons project van 2014 was KLEUREN;
De onderbouw werkte over geel (kuikens, nieuw leven), de middenbouw over groen (jungle)
en de bovenbouw over blauw (waterzuivering etc.)
Overig
Sommige zaken lijken zo heel gewoon omdat ze regelmatig voorkomen. We willen er zomaar
enkele noemen: Kinderboekenweek, Kerstvieringen, Voorleesontbijt, deelname aan
gemeentelijke activiteiten, gastlessen van de Rabobank, Verkeersexamen, Verteltassen
ontwerpen, bezoek aan de bibliotheek, excursie jachthaven enz.
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Financiële verantwoording Adviesraad

Verenigingsexploitatie 2014 Prins Johan Friso school te Herkingen

Werkelijk 2014
Baten:
Contributie

1169,00

Sub. Baten vereniging

€ 1169,00

Lasten:
Geschenk schoolverlaters
Attenties, Cadeaus en bloemen
Bankkosten
Educatief materiaal onderbouw
Onkosten vergaderingen
Sub. Lasten vereniging

280,00
223,71
67,40
210,00
20,22
€

Saldo verenigingskapitaal 1/1
Resultaat (– is nadelig + is batig)
Saldo verenigingskapitaal 31/12

801,33

€ 5691,21
+ € 367,67
€ 6058,88

Ten laste van de verenigingsexploitatie komen die uitgaven, die niet ten laste van de
schoolexploitatie kunnen worden gebracht, maar wel noodzakelijk zijn voor een goede interne
organisatie rondom personeel, bestuur en achterban.
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Financiële verantwoording Rekening Vrijwillige Ouderbijdrage
Boekjaar 2014
omschrijving

bedrag

Baten:
Kerstcollecte 2013
Opbrengst sponsorloop
Bijdrage Oranjevereniging
Bazaar
Statiegeld
Zendingsgeld
Vrijwillige ouderbijdrage
Typcursus
Opbrengst stroopwafels
Vergoeding overblijven
Subtotaal Baten

€
718,89
€ 2.000,00
€
158,67
€ 1.150,32
€
227,50
€
78,35
€
700,00
€
20,00
€ 1.629,00
€
90,00
+ € 6.772,73

Lasten:
Bankkosten
Schoolvoetbal
Spelmateriaal en workshops
Overboeking Calando
Koningsdag cadeautjes
Koningsdag en Sint
Schoolreis
Aanbetaling schoolkamp 2015
Schoolreisbus
High tea
Kosten overblijven
Gift honden-sophiavereniging
Kosten stroopwafels
Engelse boeken
Kerstboeken en attenties
Subtotaal Lasten

€
60,67
€ 120,00
€ 267,20
€ 1.363,41
€ 317,35
€
66,99
€
25,80
€ 299,84
€ 590,00
€
75,00
€
27,90
€
21,00
€ 1.013,15
€ 236,30
€ 553,23
- € 5.037,84

Resultaat Baten en Lasten
Saldo 01-01-2014
Resultaat Baten-Lasten
Saldo 31-12-2014

€ 1.734,89
€ 3.259,88
1.734,89
+
4.994,77
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Bijlage: Jaarverslag Oudercommissie 2014
Beste ouders, verzorgers,
De oudercommissie wordt door het personeel vertegenwoordigd door mevrouw J.P. NagtegaalGoedegebuure, zij is onze voorzitter en tevens lid van de medezeggenschap en de heer P. Th. Knöps,
ook hij is tevens lid van de medezeggenschapsraad.
De dames D. Melissant, R. Gijzen, J. Kalle, L. Struik, M. van der Veer, L. Leijdens, R. Zwankhuizen en A.
Peeman nemen namens de ouders plaats in de oudercommissie. De dames M. van den Tol en A.
Peeman zijn lid van de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad heeft het afgelopen schooljaar over verschillende schoolzaken advies
uitgebracht.
Nu volgt een kort verslag wat de oudercommissie het afgelopen jaar heeft gedaan en nog gaat doen:
Het afgelopen jaar heeft de oudercommissie veel tijd gestoken in de organisatie van een bazaar (17
mei 2014) en een high tea (5 september 2014).
We hadden werkavonden op 13 oktober, 10 november, 8 december, 6 januari, 2 februari en 9 maart.
Op de agenda staan nog de volgende data: 13 april, 11 mei en 22 juni.
Deze avonden worden gebruikt voor schoonmaakwerkzaamheden, kopiëren voor de leerkrachten,
boeken kaften, plakboeken bijwerken en meer van dit soort hand- en spandiensten. We zijn druk bezig
met de voorbereidingen van de Koningsspelen.
Iedere dinsdag kunnen de kinderen hun boeken ruilen bij Daniëlle en Linda.
We zorgen voor koffie en thee met af en toe een lekkere hapje als er een ledenvergadering, open dag,
ouderavond of kijkavond wordt georganiseerd.
Om met het Kerstfeest de kinderen een snoepzak en een leesboek te kunnen geven, collecteren we
eind november huis-aan-huis.
Pannenkoeken staan pas op de laatste schooldag op het programma. Ook moeten alle lokalen weer
een grote schoonmaakbeurt krijgen. We kunnen uw hulp hiervoor goed gebruiken. Bovendien is het
altijd erg gezellig als we met veel ouders hiervoor aanwezig zijn.
De dames Renate Zwankhuizen en Ariëtte Peeman zijn aftredend en niet herkiesbaar. Samantha van
Mourik, moeder van Ruben en Fredy Melissant, moeder van Rick hebben zich beschikbaar gesteld voor
de oudercommissie.
We willen de ouders graag bedanken voor al hun hulp het afgelopen jaar. Met deze hulp zijn we niet
alleen veel sneller klaar, maar het is ook veel gezelliger!

Namens de oudercommissie en MR,
Ariëtte Peeman - Verhaagen (secretaresse)
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