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Heemskerk, augustus 2020 
 
 

Voorwoord 
 
Voorwoord van de voorzitter. 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging Anne Frank over het schooljaar 2019-2020. 
In dit verslag informeren wij u over de oudervereniging en brengen wij u op de hoogte van alle 
Activiteiten waar de oudervereniging afgelopen jaar bij betrokken is geweest. 
Ook leggen wij financiële verantwoording af hoe de ouderbijdrage besteed is. 
  
Helaas liep het afgelopen schooljaar, en daarmee de festiviteiten, voor een deel anders dan gepland. 
Hierdoor is schoolreis niet doorgegaan en ook een deel van de excursies niet. 
Zoals u in een van de laatste nieuwsbrieven kon lezen is het schoolreisje van vorig jaar doorgeschoven 
naar dit schooljaar. De bedoeling is dat we, ook in verband met het 50 jarig bestaan van de school, 
Grootser gaan uitpakken. Wij houden u hierover op de hoogte. 
  
Onze oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar weer veel werk verzet. Hiervoor mijn complimenten. 
Voor aankomend schooljaar staan er weer een hoop leuke activiteiten op de planning. Uiteraard 
in nauw overleg met de school, ook in verband met de corona maatregelen. 
We hopen dat we, ondanks deze maatregelen, weer een mooi schooljaar met activiteiten kunnen 
neerzetten. 
  
Voor de komende schooljaren zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden. 
Het einde van dit schooljaar zullen 6 van de 10 ouders afscheid nemen omdat hun 
Kind naar groep 8 gaat. Wilt u meer weten over wat de oudervereniging inhoud en doet dan 
kunt u altijd eens contact opnemen via orannefrank@tabijn.nl. 
 
Nathalie Bakkum 
Voorzitter OR Anne Frank 
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
van de oudervereniging van de Anne Frank school, gehouden op dinsdag 24 september 2019 
 
OR-leden: 8 
Kascommissie: 2  
Teamleden: 1 
MR: 0 
Overige aanwezigen: 1 
   
Totaal:  12 
 
Agenda: 
1. Opening en welkom: 
Nathalie opent de vergadering en neemt in het kort de punten van de agenda door met de 
aanwezigen in de zaal. Er is weinig opkomst qua belangstellenden.  De agenda wordt vastgesteld 
 
2. Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 18-09-2018: 
Het verslag wordt puntsgewijs doorgenomen.  
Er waren geen opmerkingen en het verslag van de vergadering d.d. 18-09-2018 wordt vastgesteld. 
 
3. Vaststellen jaarverslag 2018/2019 ouderraad en commissies:  
Er waren geen opmerkingen op het jaarverslag. De or-leden krijgen een compliment vanwege het 
goede werk en de leuke ploeg die zij vormen. Het jaarverslag 2018/2019 wordt vastgesteld.  
 
4. Verklaring kascommissie: 
Complimenten naar Azra van de kascommissie. Het ziet er netjes en overzichtelijk uit. Er is getekend 

voor de controle. Paul Steijn blijft nog een jaar, Marco van Lieshout treed in principe af maar biedt 

zich aan als reserve. Jort geeft aan dat als hij vervangen is hij de kascommissie wil invullen.  

 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 

Paul van Steijn en ? 

6. Goedkeuring financieel overzicht schooljaar 2018/2019: 
De vergadering keurt het financieel overzicht schooljaar 2018/2019 goed.  
 
7. Ouderbijdrage 2019/2020 :  
De ouderbijdrage blijft 50 euro. Er komt wel een verdeelsleutel. 
 
8. Goedkeuring begroting schooljaar 2019/2020: 

Voor kamp is iets meer geld begroot omdat de kosten daar duurder zijn geworden.  Begroting 

goedgekeurd. 
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9. Activiteitenrooster schooljaar 2019/2020 (data onder voorbehoud) 
 

 
   Schoolfotograaf :  
   Sinterklaasfeest   : 4 december 2019 
   Kerstviering : 19 december 2019 
   Carnaval : 24 februari 2020 
   Paasviering :  
   Koningsspelen :  
   Avondvierdaagse : 2 t/m 5 juni 2020 
   Schoolreisje   : 25 mei 2020 
   Afscheid groep 8  : 29en 30 juni 2020 
 

 
 

    10. Aftredende en toetredende leden ouderraad 
Er zijn geen aftredende leden. Ramon Zoon gaat de Or-groep versterken. 
 

     11. Rondvraag: 
 Er waren geen vragen. 
 Nathalie bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
Genotuleerd door Miriam Toorenent (secretaris Ouderraad). 
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Agenda Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van  
de Anne Frank School, d.d. 24 september 2019 
 

1. Opening en welkom 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 september 2018 
3. Goedkeuring jaarverslag Ouderraad en commissies 
4. Verklaring kascommissie 
5. Benoeming kascommissie  
6. Goedkeuring financieel overzicht schooljaar 2018/2019 
7. Vaststellen van de ouderbijdrage 
8. Goedkeuring begroting schooljaar 2019/2020 
9. Activiteitenrooster schooljaar 2019/2020 
10. Rondvraag 
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Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2019/ 2020 
 
Vergaderingen Ouderraad 
In het schooljaar 2019/ 2020 is de Ouderraad  5 maal in vergadering bijeen geweest. Dit aantal ligt dit jaar 
lager door het Coronavirus, waardoor enkele festiviteiten niet hebben plaatsgevonden en er ook geen 
vergaderingen gehouden konden worden. 
 
Interne veranderingen 
Ramon Zoon is lid geworden van de Or en helpt mee aan het organiseren van de festiviteiten.   
 
Gespreks-/ vergaderpunten 
Vaste vergaderpunten zijn: festiviteiten (o.a. Sinterklaas, kerst, carnaval, Koningsspelen) financiën, sport 
(toernooien in vakanties, avondvierdaagse), verkeersproblematiek, overblijven en informatie van team en 
directie. 
Overige onderwerpen zijn geweest: voorbereiding/evaluatie algemene ledenvergadering, schoolfotograaf, 
het jubileum en een veilige schoolzone. 
           
Samenstelling Ouderraad schooljaar 2019/2020 
Nathalie Bakkum  voorzitter    } Dagelijks Bestuur 
Azra Out   penningmeester                  } Dagelijks Bestuur 
Miriam Toorenent              secretaris    }Dagelijks Bestuur  
Astrid Sparreboom              contactpersoon festiviteiten 
Marjanne de Boer  contactpersoon festiviteiten en schoolfotograaf 
Annick Wyngaert      contactpersoon festiviteiten 
Natasja Ligthart  contactpersoon sport 
Brenda Vlaming  contactpersoon luizen coördinatie 
Judith Schuijt   contactpersoon algemeen 
Ramon Zoon   contactpersoon festiviteiten 
Veronique Tan  contactpersoon overblijven - geen lid OR 
 
Net zoals ieder jaar is elke ouder altijd welkom met vragen, suggesties en opmerkingen. Er hangt een 
brievenbus in de hal bij de kleuteringang en de hoofdingang waar je eventuele correspondentie in kwijt 
kunt. Ook zijn wij per mail te bereiken via het volgende adres: orannefrank@tabijn.nl. 
 
Zonder de hulp van ouders en/of verzorgers/ ouderraadleden en teamleden hadden we de festiviteiten en 
andere taken niet rond kunnen krijgen. We zijn dankbaar voor de inzet die een ieder heeft getoond en 
hopen aankomend schooljaar weer hulp te mogen ontvangen. Op naar een nieuw schooljaar vol leuke 
activiteiten!  
Voor de komende schooljaren zijn wij dringend op zoek naar nieuwe ouders die een plek willen vervullen 
binnen de OR. Heeft u interesse, dan kunt u contact met ons opnemen via: orannefrank@tabijn.nl. 
 
Miriam Toorenent 
Secretaris Ouderraad 
  

mailto:orannefrank@tabijn.nl
mailto:orannefrank@tabijn.nl
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Jaarverslag overblijf schooljaar 2019/2020 

De overblijf gaat zo zijn gangetje. Weinig veranderingen. Wel is er, omdat bij het checken op aanwezigheid 
van de kinderen de namen omroepen niet pedagogisch verantwoord was, een kaarten systeem ingevoerd. 
Dit werd niet goed uitgevoerd en was ook niet waterdicht. In het nieuwe schooljaar gaat de controle op 
een andere manier gebeuren. 

De overblijf heeft de uitbreiding van het schoolplein aan de Jan van Kuikweg gesponsord . De kinderen 
maken er gretig gebruik van. 

Helaas zijn er wat overblijfkrachten gestopt, maar we hebben gelukkig Evelien van Oordt er als vaste 
overblijfkracht en Judith Schuijt als invalkracht bij. We kunnen nog wel altijd overblijfkrachten gebruiken, 
maar deze vinden gaat helaas moeizaam. 

Toen kwam de Corona…. 

Nadat de school weer open ging, hebben de overblijfkrachten tijdens het continurooster in shifts gewerkt, 
wat prima functioneerde. Het nieuwe schooljaar begint weer op de normale overblijfwijze. 

Veronique Tan 
 

Jaarverslag luizencommissie schooljaar 2019/2020 
 

We hebben het afgelopen jaar een goed jaar gehad met het luizenteam. Hier en daar af en toe wat neetjes, 
maar door de juiste behandeling van de ouders was dit in alle gevallen snel onder controle, heel fijn! 
Door de maatregelen rondom het Corona-virus hebben we na de meivakantie helaas niet kunnen 
controleren, maar als de protocollen niet worden aangescherpt kunnen we de luizencontrole na de 
zomervakantie, in het nieuwe schooljaar ‘20/‘21, weer oppakken. 
 
Brenda Vlaming 
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Jaarverslag sportcommissie schooljaar 2019/2020 
 

Terugblik 2019-2020 
De leerlingen van de Anne Frank school hebben, zoals elk jaar, met veel animo deelgenomen aan diverse 
School Sporttoernooien. Deze worden aangeboden door Team Sportservice Kennemerland in 
samenwerking met de sportverenigingen. 
  
Cruijff Court toernooi (groep 7/8) 
Zaalvoetbal toernooi (groep 5/6) 
Korfbal toernooi (groep 3/4/5/6/7/8) 
Basketbal toernooi (groep 5/6/7/8) 
 
In het bijzonder mag het Cruijff Court jongens voetbalteam genoemd worden. 
Zij werden kampioen en mochten door naar de Regio finales, welke helaas vanwege Corona, werd afgelast. 
 
Het handbaltoernooi en veldvoetbaltoernooi werden helaas gecancelled vanwege de Corona maatregelen. 
Jammer voor de kinderen, en super jammer voor de groep 8 jongens en meiden die heel graag voor de 
laatste keer hadden willen schitteren en strijden op het veld. 
 
Bij alle toernooien was onze school goed vertegenwoordigd. 
Er zijn heel wat sportieve leerlingen op de Anne Frank school ! 
Natuurlijk kunnen de kinderen alleen deelnemen aan deze toernooien als er ook ouders zijn die een team 
willen begeleiden.  
Gelukkig waren er, soms na wat aanhoudend te moeten vragen, toch voldoende ouders bereid de kinderen 
te coachen en/of te trainen. Moet wel opgemerkt worden dat dit meestal dezelfde ouders zijn die komen 
helpen. Het zou fijn zijn als er ook af en toe eens wat meer nieuwe hulpouders bij komen ! 
 
Tijdens de reguliere gymlessen zijn er sportclinics georganiseerd. 
En groep 6/7 hebben de jaarlijkse sport en speldag (in en om het zwembad) 
Groep 8 heeft de jaarlijkse natte gymlessen (zwemmen) 
 
Naast de toernooien en clinics zijn er ook individuele sport activiteiten aangeboden waaronder Cursus 
Schoolschaatsen. 
 
Bij elk sporttoernooi wordt er extra aandacht besteed aan SPORTIVITEIT EN RESPECT. 
Natuurlijk wil iedereen winnen, maar sportief gedrag tegenover medespelers, begeleiders, tegenstander, 
scheidsrechters en toeschouwers is minstens net zo belangrijk.  
Met respect met elkaar omgaan zodat iedereen kan genieten van de sport.  
En dit is niet alleen voor de sporters bedoelt, maar ook voor de toeschouwers. 
Dank aan iedereen die dit uitdraagt en hiervoor staat ! 
 

 
Natasja Ligthart  
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Jaarverslag feestcommissie schooljaar 2019/2020 
 

Schoolfotograaf 

 
Afgelopen schooljaar zijn de foto’s gemaakt door Photo l’ ecole. De foto’s werden op maandag en vrijdag 
gemaakt, dit kwam beter uit voor de fotograaf. 
Dit jaar hebben we gekozen voor een traditionele klassenfoto , dit omdat we vanuit de ouders het 
commentaar kregen dat de kinderen op de andere type klassenfoto er klein op stonden. 
De werkwijze en kwaliteit van de foto’s zijn erg onder de maat, zeker de klassenfoto’s deze zijn slecht 
belicht. Helaas zag het bedrijf geen oplossing om dit beter te maken, hier is uitvoerig over gesproken, maar 
het mocht niet baten. 
Na een aantal jaren verschillende fotografen te hebben ervaren is ons de werkwijze en producten  van 
Schoolprent het beste bevallen. Hier maken we volgend schooljaar gebruik van. Het schoolfoto-moment 
zal dan worden verplaatst naar het voorjaar. Dit vanwege de agenda van de fotograaf. 
 
Marjanne de Boer 

Sinterklaas viering 

 

Dit jaar ging het Sinterklaasjournaal over het nieuwe paard van Sinterklaas. 
De kinderen hadden een mooie stal gemaakt voor Oh zo snel op het podium. Met stro, wortels, dekens en 
water. 
Ook de nacht dat alle kinderen hun schoen hadden gezet was Oh zo snel ook meegekomen naar school. S 
morgens troffen de kinderen allemaal sporen aan van de hoeven van het paard. 
En ook kwam hij op woensdag 4 december aan met paard en wagen! 
We hebben er met z'n allen weer een groot feest van weten te maken. Allemaal tevreden kinderen die in 
de schatkamer waren geweest via een parcour in de aula en de groepen 5 tot en met 8 hadden weer erg 
hun best gedaan met de mooiste surprises en gedichten. 
 
Astrid Sparreboom en Ramon Zoon 
 

Kerstviering 

 
De school is ook dit jaar weer prachtig versierd dankzij hulpvaardige ouders! 
De kinderen zijn op woensdag 18 december naar de Laurentiuskerk geweest en hebben daar kerstliederen 
gezongen. 
Op donderdag 19 december hebben zij dit ook in de aula gedaan. 
De kerstviering is weer gevierd met een kersdiner op school, iedereen heeft zelf iets meegebracht, met een 
enkeling iets extra’s voor de gezelligheid met de Ouderraad. 
Vanwege de weersverwachtingen hebben we dat in de aula gedaan, alhoewel dat tijdens de middag nog 
een beetje onduidelijk was. We hebben alles ’s middags buiten klaar gezet, maar moesten uiteindelijk toch 
besluiten om naar de aula te verplaatsen. Gelukkig hadden we genoeg hulp en ervaring en hebben we het 
snel gered. 
Met behulp van een ouder (Paul) die een lichtsnoer kon verzorgen hebben we deze buiten opgehangen. Zo 
zag het er op het schoolplein ook feestelijk uit. 
Er werd glühwein en warme chocolademelk geschonken.  
Op deze avond maken we gebruik van de diensten van Rita, zij woont tegenover school en start al eerder 
met het opwarmen van de drankjes. Hier zijn we erg blij en geholpen mee. 
 
Marjanne de Boer  
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Schoolreisje 

Naast het begrip die iedereen opbracht voor de situatie was het wegvallen van de schoolreis door Corona 
een grote teleurstelling. Alle groepen waren thuis in deze corona tijd en van uitjes met zijn allen was geen 
sprake.  
Met de busmaatschappij waren goed afspraken gemaakt en ook deze hadden begrip voor de situatie. 
Samen met school en de OR werken we aan een nieuwe schoolreis, want dat we graag op schoolreis willen 
dat is een punt dat zeker is.  
 
Annick Wyngaert 
 

Carnaval 

Carnaval was een groot feest! Verkleden, spelletjes spelen en chips snoepen waren de orde van de middag. 
Aan het eind ging het dak eraf met een spetterende polonaise voor iedereen. Het was ook meteen het 
laatste feest voor de corona tijd aanbrak. 
De OR probeert ieder jaar de organistatie van het feest te verbeteren, waarvan dit jaar de kaarten getuige 
waren. Daarnaast word er elk jaar geevalueerd: welke spellen er populair en minder populair waren om 
het aanbod aan spellen te optimaliseren.  
 
Annick Wyngaert 
 

Koningspelen 

 
Deze zijn helaas door het coronavirus komen te vervallen. 
 

Pasen 

 

Pasen is helaas door het coronavirus komen te vervallen 
 

Afscheid groepen 8 

  
Dit jaar was de afscheidsavond vanwege de omstandigheden wegens Corona verplaatst naar woensdag 1 
juli. Dit omdat er vanaf deze datum 100 man in 1 grote ruimte mag komen. Mits de anderhalve meter in 
stand kan worden gehouden.  
De musical werd opgevoerd in het Kennemer Theater. 
Om 17.00 uur startte de klas van Meester Robert met hun musical en vervolgens het afscheidspraatje en 
om 20.00 uur was de klas van Meester Ismail aan de beurt. 
Vanuit de OR hebben we een kleine borrel kunnen organiseren buiten voor het Theater. Hier stonden we 
met een tafeltje versierd met ballonnen, grote bakken met drankjes in ijs/water om het koel te houden en 
een klein hapje. Voor de kinderen hadden we ook nog zakjes met snoep. 
Dit alles werd erg gewaardeerd door de ouders. We zijn blij dat we op deze manier toch nog iets hebben 
kunnen betekenen voor de ouders en kinderen die afscheid hebben genomen dit jaar. 
 
Marjanne de Boer 

Avond4daagse 2018 

 
Deze activiteit is helaas door het coronavirus komen te vervallen. 
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Activiteitenrooster schooljaar 2020/2021 
 
Schoolfotograaf : 12 en 13 april 2021 
Sinterklaasfeest   : 04 december 2020 
Kerstviering : 17  december 2020 
Carnaval : 16 februari 2021 
Paasviering : 31 maart 2021 
Koningsspelen : 23 april 2021 
Avondvierdaagse : vanaf 18 mei 2021 
Schoolreisje   : 10 mei 2021 
Afscheid groep 8  : 5 en 6 juli 2021 
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Jaarverslag financiën schooljaar 2019/2020 
 

In het afgelopen schooljaar 2019/2020 zijn door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. Deze zijn 
bekostigd uit de ouderbijdrage, de inkomstenbron om activiteiten te organiseren voor alle leerlingen. 
Dit is het overzicht van de activiteiten en de kosten ervan in het schooljaar 2019/2020: 
 
St. Nicolaasfeest    €  2.360 
Kerstfeest    €     115 
Carnaval/Pasen   €     309 
Excursies     €  1.126 
Schoolreis            - 
Sport toernooien   €      302 
Schoolkamp groep 8   €   1.350 
Afscheid groep 8   €       420 
Koningspelen    €       - 
Diverse kosten   €      697 
TOTAAL    €  6.680 
 
Een aantal activiteiten hebben geen doorgang gevonden wegens uitbraak van Covid-19. Dat waren o.a. 
sporttoernooien, Koningsspelen, een aantal excursies en schoolreis. Hierdoor is er dit jaar €9.665 ten 
gunste gekomen van de reserve.  De ouderraad heeft aan het schoolteam voorgesteld om de excursies 
indien mogelijk dit jaar in te halen. Ook zijn er voornemens om het budget van de schoolreis van afgelopen 
en komend jaar samen te voegen en komend schooljaar er iets uitbundiger te maken. Dit zal afhangen van 
de verdere ontwikkelingen inzake beperkingen wegens Covid-19. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Azra Mujagic-Out 
 
Penningmeester 
 

 
 
 
 
  



 14  - 14 -14 

Financieel overzicht 2019/2020 
 

Inkomsten Begroot   Werkelijk  

Contributie oudervereniging 18.250,00 
 

15.983,00 

Bijdrage school 365,00 
 

362,00 

   

   

   

   Totaal 18.615,00  
 

16.345,00  

   

Uitgaven Begroot   Werkelijk 

Vieringen/Feesten/Excursie 
   St. Nicolaas 2.000,00  

 
2.360,68  

Kerstviering 100,00  
 

115,02  

Carnaval/Pasen 300,00  
 

309,20  

Koningspelen 125,00  
 

0,00  

Excursies 2.650,00  
 

1.125,93  

Schoolreisje 9.865,00  
 

0,00  

    Sport 
   Toernooien 1.000,00  

 
302,25  

    Groep 8  
   Afscheid groep 8 550,00  

 
420,21  

Schoolkamp 1.325,00  
 

1.350,00  

    Diversen 
   OR vergaderkosten 500,00  

 
510,00  

Diverse kosten 200,00  
 

187,14  

    

    T.g.v. de reserve OR 
  

9.664,57  

Totaal 18.615,00 
 

16.345,00 

   

   

 31-8-2019  31-8-2020 

ING betaalrekening OR 1.235,66 
 

3.900,23 

ING Zakelijke spaarrekening OR 6.000,00 
 

13.000,00 

    ING betaalrekening overblijf 3.541,28 
 

428,86 

ING Zakelijke spaarrekening overblijf 8.000,00 
 

9.000,00 

Saldo liquide middelen 18.776,94 
 

26.329,09 
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Begroting 2020/2021 
 


