
Jaarverslag Ouderraad (OR) Kindercampus King
Schooljaar 2021-2022

Het coronavirus overheerste gedurende de eerste helft van het schooljaar. Echter, ondanks
onzekerheden en af en toe frustraties, was de ouderraad samen met de andere ouders en
leerkrachten in staat om optimistisch te blijven en alle mogelijke activiteiten te ondersteunen
en te organiseren. Gelukkig konden we in de tweede helft van het schooljaar vele leuke,
grotere, activiteiten weer waar maken, zoals de schoolreisjes, excursies en ook het
eindfeest.

Organisatie
The ouderraad 2021/2022 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitters:
Figen Knudsen- Ay
Maho Schotte-Nagasawa

Penningmeester:
Donovan Hendry

Ouders:
Rachid Kherrazi
Liela Reedeker

KCK-team:
Antoinette de Jong
Sherryl Salarony

We zijn tot een gezamenlijk voorzitterschap gekomen om de organisatie zo functioneel
mogelijk te maken. Begin van het schooljaar zijn we gestart met een nieuwe penningmeester
Leila Kafi, opvolger van Peter Schutte. Zij heeft helaas vanwege persoonlijke
omstandigheden de positie moeten opgeven. Donovan Hendry, nieuw lid van de OR, kon
gelukkig de taak op zich nemen en is momenteel actief penningmeester. Onze dank gaat uit
naar Leila voor haar inzet en een hartelijk welkom aan Donovan. Beide hebben een
onmisbare taak binnen de OR kunnen waarmaken. Liela Reedeker is ook als nieuw lid
aangemeld het afgelopen jaar. Een belangrijke toevoeging aan het team, gezien het vertrek
van 5 ervaren leden.
De OR heeft 5 algemene vergaderingen gehad en 1 extra vergadering. De reden van de
extra vergadering zal verderop uitgelegd worden. Vanwege de pandemie zijn de helft van de
vergaderingen online via Meet gehouden en de andere helft op school. Het was een
uitdaging om iedereen bij elke vergadering te kunnen hebben, maar alle activiteiten  zijn
geslaagd door ook buiten de vergaderingen goed contact met elkaar te houden.

Parnassys en jaarbudget
Zoals eerder werd genoemd, is er een extra (spoed)vergadering geweest dit jaar om het
verschil in budget vs. daadwerkelijke factuur voor Parnassys te verklaren. De vergadering
werd online gehouden met de directie Francesca Deenik, de OR-voorzitters en de



KCK-team leden. We zijn de boeken en papieren ingedoken en er is gebleken dat er sprake
was van een misverstand in de kosten voor Parnassys. Dit was helaas onjuist opgenomen in
het jaarbudget. Voor komend jaarbudget zullen we het correcte bedrag in de kosten
opnemen.

Ouderbijdrage
Een gedetailleerd verslag over het resultaat van de ouderbijdrage zal door de
penningmeester worden opgesteld. Vandaar dat we hieronder een korte toelichting zullen
geven van de acties die we hebben genomen voor de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is nodig om de leuke, maar ook educatieve activiteiten mogelijk te kunnen
maken voor de kinderen van de Kindercampus King school. Om de betaling zo makkelijk
mogelijk te maken, wordt de laatste jaren gebruik gemaakt van Schoolkassa. Net als
voorgaande jaren is de eerste betalingsverzoek begin november verstuurd. De
ouderbijdrage voor dit jaar was 35 euro per kind. Schoolkassa stuurt 4 keer een herinnering
binnen 4 maanden, als ouders nog niet overgemaakt hebben. Kort voor de 3e herinnering,
zagen we dan meer dan 25% van de ouders nog niet betaald hadden: een hoger percentage
dan voorgaande jaren. Dit is besproken binnen de OR en via communicatie met andere
ouders van school realiseerden we ons dat veel ouders mogelijk onvoldoende en/of onjuiste
informatie hebben over de taken en verantwoordelijkheden van de OR. Bovenal, de corona
situatie heeft ook nog eens een vervelende afstand gecreëerd tussen ouders en school,
waardoor sommige ouders ook weigerden te betalen omdat ze niet begrepen waarvoor ze
moesten betalen als er geen grote activiteiten zoals schoolreisjes werden georganiseerd.
Om meer duidelijkheid te creëren en misverstanden de wereld uit te helpen heeft de OR dit
jaar een informatiebrief opgesteld voor ouders, om uit te leggen wie we zijn, wat we doen en
waar de ouderbijdrage onder andere voor wordt gebruikt. Deze brief is ook in het engels
opgesteld om zo ook de niet-Nederlands sprekende ouders te bereiken. Het percentage
onbetaalde ouderbijdrage bedroeg uiteindelijk 17%, hetgeen lager is dan voor de
nieuwsbrief eruit ging. We hopen dat we met deze actie een duidelijker beeld van de OR en
de ouderbijdrage hebben kunnen geven.

Jaarlijkse events
De eerste evenementen van het jaar, zoals Sinterklaas en Kerst, vonden plaats in beperkte
omvang. Het kerstdiner kon geen doorgang vinden vanwege een vervroegde kerstvakantie,
aangekondigd als corona-maatregel door de overheid. Gelukkig konden we wel een
feestelijke atmosfeer creëren door de school te versieren met hulp van ouders en teamleden
en ook konden we een kerstontbijt organiseren. De maanden daarna werden meer
versoepelingen aangekondigd, waardoor excursies, schoolreisjes en kamp voor groep 8
weer door konden gaan. Ook de musical was weer mogelijk met publiek. Last but not least
konden we ook een leuk eindfeest organiseren. Met hulp van veel ouders, broers en zussen,
KCK-teamleden was het een groot succes, hartelijk dank daarvoor!
Om communicatie met en naar de ouders toe makkelijker te maken hebben we een
connectie gemaakt tussen OR en klassenouders via whatsapp. Dit heeft geleid tot een zeer
efficiënt en effectief communicatiemiddel. We zullen blijven zoeken naar verbeteringen in de
communicatie tussen ouders en OR.

Tot slot
Het schooljaar 2021/2022 begon wat turbulent voor de OR. Het vertrek van zoveel ervaren
leden, waaronder de voorzitter en penningmeester, maakte het niet makkelijk voor de



overgebleven leden. Ook heeft het coronavirus een deel van het jaar behoorlijk roet in het
eten gegooid. Ondanks dit alles kunnen we zeggen dat we een heel succesvolle doorstart
hebben kunnen maken. We mochten bovendien 2 -zeer waardevolle- nieuwe leden
verwelkomen dit jaar waardoor alle organisatie vlekkeloos is gelopen. Groot dank aan alle
OR-leden. Ook willen we de ouders en teamleden van de KCK bedanken voor hun support
en medewerking.

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden! Wil je lid worden van de OR, of als je vragen of
suggesties hebt, kun je ons bereiken via email: or@kindercampusking.nl, of je kunt ons altijd
aanspreken op het schoolplein uiteraard.

Kinder Campus King Ouderraad Voorzitters

Figen Knudsen- Ay

Maho Schotte-Nagasawa September 2022
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Annual report parent council (OR) Kindercampus King
School year 2021-2022

The coronavirus predominated the first half of the school year 2021/2022. With all the
uncertainties and frustrations, however, the ouderraad together with the other parents and
the team members remained optimistic and were prepared to support any possible school
parties and activities. Fortunately, we started to see the end of the tunnel, the second half of
the school year finally filled with many fun activities including the school trip, excursions and
finally the summer festival.

Organization and operation
The Ouderraad 2021/2022 consists of the following members:

Chairpersons:
Figen Knudsen-Ay
Maho Schotte-Nagasawa
Treasurer:
Donovan Hendry
members:
Rachid Kherrazi
Liëla Reedeker

KCK-team:
Antoinette de Jong
Sherryl Salarony

We have decided to form a co-chairpersonship in order to operate the organization as
functional as possible. The school year started with a treasurer Leila Kafi, a successor of
Peter Schutte. Due to the personal circumstances, she had to hand over the task to
Donovan Hendry who kindly accepted the request and he is active as a current treasurer of
the KCK OR. We would like to thank Leila and warm welcome to Donovan for their
contributions to this indispensable position of the organization. Liela Reedeker joined us as a
new member this year, a valuable addition to the OR after the departure of 5 experienced
members.
There were 5 general meetings and one extra meeting organized last year. The latter will be
mentioned in the next section. Due to the corona situation, half of the meetings were
organized online and the rest was finally at school face to face. To have all attending the
meetings was challenging, although we have managed to sufficiently organize all the
activities by communicating with the OR members outside of the general meeting.

Parnassys and the year budget
As mentioned above, we had to organize an emergency meeting with the head of school,
Francesca Deenik, to discuss the budget vs actual invoice mismatch on Parnassys system.
After the OR’s close investigation, we have found that there was a misunderstanding on the



Parnassys cost which was not calculated properly in the 21/22 budget. We are now aware of
the miscalculation and it will be corrected accordingly in the following budget proposal.

Parental contribution

The detailed result of parental contribution is described in the financial report written by the
treasurer, therefore we summarize here some actions we have taken regarding the parental
contribution.
The parental contribution is collected to support the activities of the children arranged by
Kinder campus king School. To make the payment as easy as possible, the payment has
been arranged via Schoolkassa for the last few years. As in previous years, the initial
request was sent in the beginning of November. The contribution was 35 euro per child for
the year 21/22.  Schoolkassa sends 4 reminders within the period of 4 months after the initial
payment request to the parents/guardians,  if they have not yet contributed the amount  that
has been requested. Shortly before the 3rd reminder, we realized that more than 25% of the
parents hadn’t contributed yet, which was far more than previous years. After the discussion
within the OR and communication with some other parents, we came to the conclusion that
this low contribution percentage might be due to the lack of proper information and
knowledge among the parents about the parental contribution. In particular, the corona
situation has created an undesirable distance among the parents and school, which resulted
in the refusal of payment because they did not understand the usage of the contribution
because the most prominent activities, such as school trip and excursions were canceled for
the last 2 years.  The parental contribution is not mandatory at KCK however the large
number of unpaid participants could result in the large restrictions in the children’s activities.
To overcome these issues, The OR took  action to create an informational letter to the
parents for the better understanding of the parental contribution, as well as the OR to explain
what we are, who we are and what we do to ensure our children experience a wonderful
time they spend at Kinder campus King. This newsletter was also written in English to draw
better attention from the non-Dutch speaking parents. The final unpaid contribution rate was
17%, which is 8% less than before the newsletter. We hope that the action we took has
helped to stimulate the further contributions and the better understanding of the organization.

Annual events

For the first few events of the school year, such as sinterklaas and christmas party, took
place with limited organization. Especially the Christmas dinner was not possible to organize
due to the early winter holiday announced and measures by the government because of
another lockdown. We did manage to create a festive atmosphere by decorating the  school
with the help of the team and parents, and we have managed to organize a Christmas
breakfast that was not possible the year before. The corona situation got much better the
following months, the excursions and school trip were possible again, group8 had a great
camp and the musical with an audience.  Last but not least,  the summer festival was a great
success with a lot of support from the parents, brothers and sisters and KCK teams.  We are
very grateful for their cooperation that helped to make the summer festival so successful.
Because of the difficulties we had to communicate with the parents to ask for their help, we
have implemented a whatsapp connection between OR and the rest of the parents via
class-parents, which created a very effective and efficient communication pipeline in order to



recruit volunteers for the summer feest. We continue to look for improvement in terms of
communication in the coming years.

Finally…
The school year 2021/2022 with some turbulence for the OR. The departure of experienced
members including the chairperson and the treasurer didn’t leave us with an easy start.
Also,the infamous Coronavirus decided to stick around for a while. Nevertheless, we have
managed to welcome 2 new members in OR this year, which was a great addition to us to
support and organize all the activities with great success. Thank you to the OR team
members.  We also would like to thank all the parents and KCK team for their kind support
and cooperation.

If you have any interest in the OR membership, or any questions or suggestions, please
send us an e-mail to or@kindercampusking.nl, or try to approach one of the OR members.
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