
Jaarvergadering en 
1e commissievergadering

Schooljaar 2020-2021



Agenda

1. Opening

2. Terugblik schooljaar 2019-2020

3. Financieel jaarverslag/kascontrole

4. Planning activiteiten

5. Begroting schooljaar 2020 – 2021

6. Vrijwillige ouderbijdrage

7. Vragen en reacties



Terugblik schooljaar 

2019-2020



Nieuw dagelijks bestuur OC

 Per oktober '19 is een nieuwe voorzitter

(Eelco Schutten) benoemd en een

nieuwe penningmeester (Paul Hover) 

per volgend schooljaar

 Per begin 2020 is de rol van secretaris

ingevuld door een duo (Inge vd Voort en 

Carola Renders)



Commissies van 2019-2020

 Heiackerdag

 Schoolontbijt

 Sinterklaas

 Kerst

 Carnaval

 Sportdag

 Kanjerkoeken

 Afscheid groep 8

 Laatste schooldag



Heiackerdag

 Efteling (groep 4 tot en met 8)

 Hooiberg (groep 1 tot en met 3)

Commissieleden en hulpouders

Prachtige dag, positieve evaluatie

Aanbevelingen: groepsindeling anders

organiseren (door leerkrachten, 

hetzelfde voor iedere klas, begeleider

groepje indien nodig informatie geven

over kinderen in groepje)



Schoolontbijt

 Ontbijt geleverd door Stichting

Nationaal Schoolontbijt

Commissieleden

Gezellig en gezond samen ontbijten, 

positieve evaluatie



Sinterklaas
 School versierd

 Commissieleden ism hulpouders

 Sinterklaas-kasteel Helmond, groep 3&4

 Commissieleden ism hulpouders

 Sinterklaaskasteel ism hulpouders bezocht

 Positieve evaluatie

 Bezoek Sint en Piet

 Stichting Sint en Piet en commissieleden

 Kleine cadeautjes en klassecadeau voor
bovenbouw

 Positieve evaluatie



Kerst

 School versierd

 Commissieleden ism hulpouders

 Kerstviering in kerk Zeelst

 Parochiebestuur ism commissieleden

 Kerstdiner in de klas

 Leerkrachten, kinderen ism ouders en 
commissieleden

 Positieve evaluatie

 Aanbevelingen: organisatie kerstborrel op 
locatie ouders begeleiden door 
commissielid



Carnaval

 School versierd

Commissieleden ism hulpouders

 Carnavalsfeest op Weldsehei

Commissieleden

 Feesten met optredens uit klassen en 

met iets lekkers

Positieve evaluatie



Sportdag

 Vervallen wegens Corona



Kanjerkoeken

 Op initiatief Bestuur, als ‘opvrolijker na

Corona’

 Een koek voor iedere leerling en zijn

ouder

 Aandachtspunten evaluatie

 Zorgvuldige afstemming met school

 Liever gezonde versnapering



Afscheid groep 8

 Commissieleden

 Roos voor ‘jongste’ schoolverlaters

 Positieve evaluatie

Volgend jaar bloem voor iedereen?



Laatste schooldag

 Ivm Corona door leerkrachten uit

commissie

 Versnapering in de middag



Financieel jaarverslag

en kascontrole
2019-2020



Financieel jaarverslag, 

jaarrekening en kascontrole

 Het financieel jaarverslag en de jaarrekening zijn

opgesteld

 Het schooljaar is afgesloten met een positief resultaat

 Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve

 Kascontrole heeft plaatsgevonden en de kascommissie

adviseert het financieel jaarverslag goed te keuren.

 Het financieel jaarverslag en de jaarrekening zijn

opvraagbaar bij de penningmeester van de OC via 

ocdbheiacker@gmail.com



Planning activiteiten
2020-2021



Planning 

activiteiten/commissies(1/2)
 Heiackerdag, 29 september

 Schoolontbijt, 6 november

 Opgestart

 Sint, 3 december (versieren, viering)

 Opgestart

 Kerst, nader te bepalen (versieren, viering)

 1 OC-lid Weldsehei, 1 OC-lid Polders



Planning 

activiteiten/commissies(2/2)
 Carnaval, 12 februari (versieren, viering)

 1 OC-lid Weldsehei, 1 OC-lid Polders

 Koningsspelen, 23 april

 2 OC-leden Weldsehei, 2 OC-leden Polders

 Laatste schooldag, 22 juli

 1 OC-lid Weldsehei, 1 OC-lid Polders

 Heiackerdag schooljaar '21/'22, nader te bepalen

 2 OC-leden Weldsehei, 2 OC-leden Polders



Begroting schooljaar
2020-2021



Begroting

 Op basis van de begroting en resultaten van schooljaar

'19/'20 en de planning van activiteiten voor

schooljaar '20/'21 is een begroting opgesteld voor

schooljaar '20/'21

 De begroting is opvraagbaar bij de penningmeester van 

de OC via ocdbheiacker@gmail.com



Vrijwillige

ouderbijdrage
2020-2021



Vaststellen vrijwillige

ouderbijdrage

 Ieder jaar wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 

kinderen van de Heiacker een vrijwillige ouder bijdrage

gevraagd voor het organiseren van de verschillende

activiteiten vanuit/op school

 Het bestuur van de OC doet het voorstel de vrijwillige

ouderbijdrage voor schooljaar '20/'21 (net zoals voor het 

schooljaar '19/'20) vast te stellen op €33,- per kind.

 Bij vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage, wordt

hierover aanvullend gecommuniceerd in het Cahierke

van 19 november door de penningmeester van de OC



Vragen?

Reacties?

Wij horen graag van u vóór 

14 november via

ocdbheiacker@gmail.com


