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Voorwoord   

Hierbij treft u het jaarverslag 2021-2022 aan van de Ouderraad (OR) van het Trinitascollege 
locatie Johannes Bosco, te Heerhugowaard. Met dit verslag geven wij u een overzicht van de 
activiteiten die door de OR uitgevoerd zijn in het schooljaar 2021-2022. Om inzicht te geven 
in hoe de ouderbijdrage is besteed, is het financiële overzicht over het afgelopen schooljaar 
bijgevoegd.  

Afgelopen schooljaar hebben de corona maatregelen invloed gehad op de activiteiten van de 
OR. Met de start van dit schooljaar, zijn de corona maatregelen gelukkig (nog) niet 
beperkend geweest en hebben we onze taken als OR weer kunnen hervatten.  

Voor aankomend schooljaar is de samenstelling van de OR veranderd. Tanja van Kleef en 
Viola van de Heij hebben hun taken als OR-lid neergelegd. Wij zijn nog op zoek naar 
versterking! 

De vaste vergaderavond is op maandag.  

De algemene ledenvergadering is 21 november 2022. Dit is een open vergadering, wees 
welkom. 

Heeft u ideeën, een vraag of een opmerking? Laat het ons gerust weten. Zo kunnen wij er 
samen met u en het schoolteam, weer een fijn en leerzaam jaar van maken. Wij zijn te 
bereiken via e-mailadres ouderverenigingjohannesbosco@trinitascollege.nl  	

Namens de OR dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan het 
afgelopen schooljaar. Hopelijk mogen we in schooljaar 2022-2023 ook weer op uw steun 
rekenen. 	
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Agenda Algemene Ledenvergadering  

Maandag 21 november 2022 Aanvang 20.00 uur  

1. Opening  
2. Woordje van de voorzitter  
3. Voorstellen Ouderraad  
4. Jaarverslag activiteiten  
5. Financieel verslag  
6. Samenstellen kascommissie  
7. Begroting 2021-2022  
8. Rondvraag  
9. Sluiting  
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Missie en Doelstellingen  

De Ouderraad (OR) streeft naar een goede relatie tussen de ouders/verzorgers, de 
medezeggenschapsraad (MR), het schoolbestuur en de school. De OR heeft als doel het 
schoolteam te ondersteunen en te adviseren bij de organisatie van diverse activiteiten ten 
behoeve van de leerlingen. Ook heeft de OR een signaleringsfunctie van ouders naar school 
en andersom.  

 

Samenstelling OR 2021-2022 
 

Voorzitter Susan Mijnheer 

Penningmeester Sanne Westendorp 

Secretaris Desirée Koopman 

Leden Viola de Heij 

Debby Koops 

Sharon Staas  

Chantal Alkemade (tevens lid MR) 

Tanja van der Kleef 

 

Vergaderdata OR 2021-2022 
 
De OR heeft vergaderd op de volgende data.  

27-09-2021 

17-01-2022 

07-03-2022 

16-05-2022 
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Jaarverslag van de activiteiten  

Hier volgt een overzicht van de activiteiten die door de OR zijn uitgevoerd of waar de OR een 
financiële bijdrage heeft geleverd. Alle activiteiten vinden in overleg plaats met het 
schoolbestuur.  

Een deel van de vergaderingen van de OR met de school omvat het terugkoppelen van wat 
de ontwikkelingen zijn op school. Indien er vragen van ouders/verzorgers zijn 
binnengekomen bij de OR komen deze ook op de agenda. 

Het schooljaar 2021-2022 stond nog volop in het teken van de corona maatregelen.  
 
 
Eindexamencadeaus 2021 
 
De OR heeft voor de examenkandidaten van 2021 een eindexamencadeau geregeld (USB 
stick), welke deels bekostigd wordt door de OR en deels vanuit de schoolleiding. 
Daarnaast is er voor alle examenkandidaten een vlag aangeboden.  
De kandidaten met de origineelste foto’s zijn beloond met een cadeaubon. 
 
 
Open dagen 
 
In verband met de onzekere scenario’s (er moest rekening gehouden worden met een online 
variant en een begrensde live variant) heeft de OR geen bijdrage kunnen leveren aan de 
open dagen. 
 
 
Kerst 2021 
In verband met de corona beperkingen heeft de OR niet bijgedragen aan de kerstviering.  
 
 
Omni sportveld 
 
De OR heeft een bijdrage geleverd aan het OMNI sportveld welke is geopend in oktober 
2022. 
 
 
Thema avond 
 
Er is een opzet gemaakt met het organiseren van een thema avond voor de 
ouders/verzorgers.   
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Financieel jaarverslag 2021/2022 

Het boekjaar 2021/2022 is met een negatief saldo -€5.604,68 afgesloten. Grote kostenpost 
van dit boekjaar was de sponsoring van het Pannaveld/Omni sportveld à €7.500. Hierdoor is 
het eigen vermogen van de vereniging afgenomen tot €10.390,03. 
 
Vorig schooljaar zijn er vanwege COVID-19 geen extra activiteiten georganiseerd.  
 
Als eindexamencadeau hebben we het afgelopen jaar een powerbank gegeven. En natuurlijk 
de eindexamenvlag. Net als voorgaande jaren hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor 
de meest leuke, grappige foto met de vlag. Er waren twee prijzen te winnen, twee keer een 
Middenwaard cadeaubon a €25. De winnende foto's waren die van Milou van der Helm (van 
de BL) en Shania Bos (van de TL). 
 
Als bestuurskosten zijn er kosten gemaakt voor het in- en uitschrijven bij de Kamer van 
Koophandel, prijsvraag voor de foto met de vlag en een bijdrage voor het etentje met de 
leden van de oudervereniging. 
 
Heerhugowaard, 2022 
Sanne Westendorp, penningmeester OR Johannes Bosco 
 
 

Akkoordverklaring ondertekening van de kascommissie 

 
Hierbij verklaren ondergetekenden, beide lid van de kascontrolecommissie, het financieel 
jaarverslag en de boeken m.b.t. het schooljaar 2021-2022 te hebben gecontroleerd en 
akkoord bevonden. 
 
Zij stellen de leden voor penningmeester Sanne Westendorp decharge te verlenen. 
 
Oudervereniging Johannes Bosco Heerhugowaard 
De leden van de kascommissie: 
 
Naam: Floor Crezee    Naam: Linda Overtoom 
 
Heerhugowaard, 21 november 2022 
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Balans 2021/2022 

 

 
 


