JAARVERSLAG OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2016-2017
Het schooljaar 2016-2017 stond natuurlijk vooral in het teken van het 25-jarig jubileum van onze school.
Met een geweldig geslaagde jubileumweek in oktober werd het jubileum uitgebreid gevierd. De
ouderraad is ook dit jaar weer betrokken geweest bij diverse activiteiten en werkgroepen. Helaas zit
voor Mariëlle Meevis na 2 volledige termijnen van 3 jaar haar werk als OR-lid er op. Tijdens de
afsluitende vergadering in juni hebben we Mariëlle bedankt voor haar inzet de afgelopen 6 jaar!
Gedurende het gehele schooljaar zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar nieuwe leden.
Gelukkig hebben we dit schooljaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen, Maike Joosten en Debbie
Aarts! Marco van Rosmalen is tijdens de vergadering van april aanwezig geweest en heeft in juni
aangegeven komend schooljaar lid van de OR te willen worden!
De OR leden in het schooljaar 2016-2017 waren:
Oudergeleding (maximaal 2 termijnen van 3 jaar)
Jeroen Hesen
1e termijn 3e jaar
Helen van der Heiden
2e termijn 1e jaar
Mariëlle Meevis
2e termijn 3e jaar (maximale zittingstermijn bereikt, daarom in juni gestopt)
Manja Goes
2e termijn 2e jaar
Mieke Oehlen
2e termijn 1e jaar
Bart Jonker
1e termijn 2e jaar
Sandy Denessen
1e termijn 2e jaar
Debbie Aarts
1e termijn 1e jaar
Maike Joosten
1e termijn 1e jaar
Leerkrachten
Petra Kessels
Eef Hillebrandt
Hier volgt een overzicht van de gebeurtenissen en activiteiten waaraan de ouderraad het afgelopen
schooljaar een bijdrage heeft geleverd:


Jubileum: tijdens een jubileumweek in oktober hebben o.a. de navolgende activiteiten
plaatsgevonden: culinaire vossenjacht, oud-hollandse spelen en een kinderfeest met muziek en
een modeshow. Het jubileum werd afgesloten met een reunie voor oud-leerlingen en
-collega's.

 Wecycle: ook dit jaar is op school weer een succesvolle inzameling van (kleine) elektrische
apparaten gehouden. Het project Wecycle leverde zelfs een certificaat op (1 ster), volgend jaar
hopen we op nog meer opbrengst en een 2 sterren-certificaat.

 ReShare/kledingactie: afgelopen schooljaar zijn er 2 kledinginzamelingen geweest (november
en april). De opbrengst van de kledingacties wordt door de OR in overleg met de leerkrachten
gebruikt voor een de aanschaf van kleinere spullen voor het schoolplein (gebruiksartikelen).


Schoolfotograaf: met hulp van de OR zijn alle kinderen ook dit jaar weer op de foto gezet. Voor
het eerst konden broertjes en zusjes samen op de foto, dit werd door de ouders positief
ontvangen.

 Luizenscreening: Mariëlle is de luizencoördinator van onze school. De hulp van de ouders bij de
screening van de groepen blijft noodzakelijk om uitbraken van hoofdluis te voorkomen.

 Verkeer: na een actief schooljaar 2015-2016 (klankbordavond, “Op voeten en fietsen”,
overleggen met VVN/gemeente, enquête onder ouders en leerlingen) is er afgelopen schooljaar
relatief weinig vooruitgang geboekt. In het begin van het schooljaar is nogmaals de enquête online gezet, de resultaten zijn door VVN uitgewerkt en gepresenteerd. Vooralsnog zijn geen
maatregelen om de situatie te verbeteren uitgevoerd en is het overleg met gemeente en VVN
stil komen te liggen omdat de school moet bepalen hoe we hier mee verder gaan. Door de
school is inmiddels wel al besloten dat een VEBO-keurmerk (Verkeerseducatie Basisonderwijs)
zal worden nagestreefd. Komend schooljaar wordt hier mee verder gegaan. Ook het project
“Op voeten en fietsen” zal jaarlijks terugkeren.

 Avondvierdaagse: ook dit jaar weer liep onze school mee. De inschrijvingen zijn voor de 1 e keer
digitaal verwerkt via de rekening van de ouderraad. Zo wordt er minder met contant geld
gewerkt, dit is goed bevallen en hier gaan we mee door. Het aantal inschrijvingen was iets
minder dan vorig schooljaar (ca. 50 deelnemende kinderen). De werkgroep hoopt volgend jaar
meer deelnemende kinderen te mogen inschrijven en zou graag volgend jaar de betrokkenheid
van school en leerkrachten vergroten en daarmee het aantal deelnemende kinderen. De
ouderhulp is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar, diverse ouders hebben hun steentje
bijgedragen.

 Sinterklaas: de Sinterklaasviering was wederom een geslaagde activiteit. Sinterklaas kwam dit
jaar met een verrassend vervoersmiddel naar onze school.

 Lichtjesfeest: het Lichtjesfeest is wederom zeer geslaagd op dezelfde wijze vormgegeven als
vorig schooljaar, d.w.z. een gezellige markt in de hal van school met soep, wafels, drinken e.d.
tijdens het diner van de kinderen. De communicatie over het hoe en waarom van de
naamswijzigingen (ook Lentefeest) is nog altijd beperkt, hopelijk kan de werkgroep Openbare
Identiteit hier komend schooljaar meer aandacht aan besteden.

 Carnaval: de Carnavalsviering was wederom een geslaagde activiteit, zelfs prins Lex van de
Jocus kwam een bezoek brengen.

 Lentefeest: het Lentefeest werd dit jaar ingevuld door een vossenjacht, die vooral door de
jongere kinderen als erg leuk werd ervaren. De communicatie rondom het Lentefeest was
onvoldoende.

 Koningsdagontbijt: dit jaar is voor het eerst volledig de landelijke lijn gevolgd, waardoor er een
feestelijk ontbijt in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum aan de
kinderen kon worden geserveerd. Het ontbijt werd positief ontvangen, alhoewel hier en daar
werd opgemerkt dat het voormalig Paasontbijt uitgebreider was.

 Sportdag: de sport- en spellendag was een sportieve geslaagde dag, voor de groepen 1 t/m 3
op het schoolplein en voor de groepen 4 t/m 8 op sportpark Vrijenbroek. Het was dermate
warm dat veel waterspelletjes werden gedaan en de dag al om 12 uur werd afgesloten.

 Ouderweeksluiting: ook dit schooljaar is er in juni weer een gezellige, creatieve
ouderweeksluiting geweest (Camping het Ovaal).
Dit jaar werd in verband met het jubileum geen verjaardagendag georganiseerd.
Verder zijn de navolgende zaken relevant om te vermelden:

 Financiën: tijdens de algemene ouderavond (september 2016) is het financiële verslag over het
schooljaar 2015-2016 en de begroting van 2016-2017 gepresenteerd. Naar aanleiding van een

nadere analyse van de uitgaven en inkomsten van de OR is tijdens dit schooljaar besloten de
ouderbijdrage vanaf komend schooljaar te verlagen van 41 euro per kind naar 38 euro per kind
per schooljaar.

 Ouderhulpformulier: door de navolgende omstandigheden is het ouderhulpformulier dit jaar

niet gebruikt:
o door de school is een nieuwe website in gebruik genomen. Het ouderhulpformulier
kon niet (eenvoudig) worden omgezet van de oude website naar de nieuwe;
o door het team konden de data en tijden waarop ouderhulp nodig was onvoldoende
exact en tijdig worden aangegeven. Hierdoor kon onvoldoende concreet ouderhulp
gevraagd worden;
o uit ervaring de laatste jaren met het ouderhulpformulier bleek dat veel ouders
onregelmatige diensten hebben en daarom niet in het najaar al aan kunnen geven of
ze in het voorjaar kunnen helpen bij een activiteit.
Afgesproken werd om de ouders per activiteit tijdig te benaderen met concrete datum en tijd
waarop ouderhulp nodig was. Dit heeft redelijk goed gewerkt, bij sommige activiteiten moest
helaas alsnog meerdere malen om ouderhulp gevraagd worden, maar dat was bij het
ouderhulpformulier niet anders.

 Snoepgoed: snoepgoed wordt ingekocht voor de traktaties binnen de school. Dit schooljaar is
besloten het snoepgoed minder vrij toegankelijk op te slaan, dit werkt prima, de voorraad is zo
beter controleerbaar en het verbruik beter in de hand te houden.

 Schoolshirts: het beheer van de school t-shirts ligt ook binnen de ouderraad. Dit schooljaar is
een start gemaakt voor een mogelijke vervanging van de schoolshirts, hopelijk leidt dit komend
schooljaar tot mooie nieuwe schoolshirts.


ISY: door de school is dit schooljaar het nieuwe communicatiesysteem ISY in gebruik genomen.
Na wat opstartprobleempjes is het systeem inmiddels een succesvol communicatiemedium
geworden richting ouders. De OR heeft bij het team het verzoek neergelegd om
nieuwsmeldingen zoveel mogelijk op te sparen tot vrijdag, om te voorkomen dat mensen teveel
meldingen krijgen en daardoor de attentiewaarde van een bericht afneemt.

Tot slot kan vermeld worden dat de geweldige opbrengst van maar liefst 6.000 euro uit de Sponsorloop
(die in het schooljaar 2015-2016 gehouden werd) gebruikt zal gaan worden voor de aanschaf van zaken
voor de herinrichting van het schoolplein. De school is hierover in overleg met de leerlingenraad en
enkele leveranciers.
Zoals uit bovenstaande activiteiten blijkt is er weer een hele hoop werk verzet door de ouderraad en de
hulp van alle andere ouders. Hieruit blijkt dan ook dat we zonder de hulp van alle ouders deze
activiteiten moeilijk kunnen laten plaatsvinden.
We hopen dan ook komend schooljaar 2017 – 2018 weer op veel hulp en verbondenheid van de ouders
voor onze kinderen en aan onze school. Alle ouders bedankt voor de inzet!
Namens de ouderraad,
Jeroen Hesen
voorzitter ouderraad

