JAARVERSLAG OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2017-2018
Het schooljaar 2017-2018 is de ouderraad ook weer betrokken geweest bij diverse activiteiten
en werkgroepen. Helaas zit voor Manja Goes en Mieke Oehlen na respectievelijk 6 en 5 jaar
hun werk als OR-lid er op. Tijdens de afsluitende vergadering in juni hebben we beiden
bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren! Gelukkig hebben we ook dit schooljaar weer
nieuwe OR-leden mogen verwelkomen! Drie nieuwe leden maar liefst: Marco van Rosmalen
als secretaris en Joyce van Oijen en Ilona Goossens-Sahr als lid.
De OR leden in het schooljaar 2017-2018 waren:
Oudergeleding (maximaal 2 termijnen van 3 jaar)
Voorzitter:
Jeroen Hesen
2e termijn 1e jaar
Penningmeester:
Helen van der Heiden
2e termijn 2e jaar
Secretaris:
Marco van Rosmalen
1e termijn 1e jaar
Leden:
Manja Goes
2e termijn 3e jaar (in juni gestopt)
Mieke Oehlen
2e termijn 2e jaar (in juni gestopt)
Bart Jonker
1e termijn 3e jaar
Sandy Denessen
1e termijn 3e jaar
Debbie Aarts
1e termijn 2e jaar
Maike Joosten
1e termijn 2e jaar
Joyce van Oijen
1e termijn 1e jaar
Ilona Goossens-Sahr
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:


Wecycle: ook dit jaar is op school weer een succesvolle inzameling van (kleine)
elektrische apparaten gehouden. Bij het project zijn dit jaar 126 elektrische apparaten
ingezameld, zo’n 30 meer dan vorig jaar.



ReShare/kledingactie: afgelopen schooljaar zijn er 2 kledinginzamelingen geweest
(november en mei). 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 (ook samen
met broertjes en zusjes) op de foto gezet.



Luizenscreening: Debbie is sinds dit schooljaar vanuit de OR de luizencoördinator. De
hulp van de ouders bij de screening van de groepen blijft noodzakelijk om uitbraken
van hoofdluis te voorkomen.



Verkeer: afgezien van het jaarlijks terugkerende project “Op voeten en fietsen” is er
afgelopen schooljaar wederom relatief weinig vooruitgang geboekt. Er is nog altijd
geen schoolzonemarkering door de gemeente aangebracht ondanks eerdere
toezeggingen. Verder zijn er nog altijd geen maatregelen om de situatie rondom
school te verbeteren uitgevoerd, de gemeente is in dit kader wel bezig met een
aanbesteding. Het VEBO-keurmerk (Verkeerseducatie Basisonderwijs) heeft vanuit
school nog weinig voor de OR zichtbare inhoud gekregen.



Avondvierdaagse: ook dit jaar weer liep onze school mee, voor het eerst met de
nieuwe schoolshirts. We zagen er prachtig uit! Ook onze pauzeplaats was door de
mooie nieuwe banners goed herkenbaar! Het aantal inschrijvingen was iets minder
dan vorig schooljaar (ca. 40 deelnemende kinderen). De werkgroep hoopt volgend
jaar meer deelnemende kinderen te mogen inschrijven door meer en eerdere PR.
Verder zou de werkgroep graag volgend jaar de betrokkenheid van school en
leerkrachten willen vergroten en daarmee het aantal deelnemende kinderen.



Sinterklaas: de Sinterklaasviering was wederom een geslaagde activiteit. Sinterklaas
kwam dit jaar met de Maashopper naar onze school. Het werd voor iedereen een
onvergetelijke dag, speciaal voor de kinderen die bij Sinterklaas op de Maashopper
mochten meevaren.



Kerst: de Kerstviering was wederom 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 opbrengst was door een mindere
verkoop van eten en drinken minder dan vorig jaar.



Carnaval: de Carnavalsviering was wederom een geslaagde activiteit, met een bezoek
van de Oeles, de Boereraod en joekskapel d'n Heiten Haspel.



Pasen: het Paasontbijt werd dit jaar in ere hersteld met een geslaagd ontbijt voor de
gehele school.



Koningsdag / Sportdag: Koningsdag en de sport- en spellendag werden dit jaar
gecombineerd. De dag begon voor groep 1 t/m 3 met een ontbijt op school (het
landelijke Koningsdagontbijt). Daarna kon de sportdag beginnen, het 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.


Ouderweeksluiting: ook dit schooljaar was er in juni weer een creatieve
ouderweeksluiting. Helaas was er erg weinig animo vanuit de ouders om mee te doen,
hopelijk komend jaar beter.

Verder zijn de navolgende zaken relevant om te vermelden:


Financiën: tijdens en direct na de algemene ouderavond (september 2017) is het
financiële verslag over het schooljaar 2016-2017 en de begroting van 2017-2018
gepresenteerd. De ouderbijdrage is verlaagd naar 38 euro per kind per schooljaar.



Schoolshirts en banners: de ouderraad heeft voor alle leerlingen, het team en
hulpouders in totaal zo´n 450 nieuwe schoolshirts aangeschaft. De oude schoolshirts
zijn geschonken aan een dorpje in Guinee. Ook zijn twee banners aangeschaft die bij
veel gelegenheden gebruikt kunnen

Tot slot kan vermeld worden dat de geweldige opbrengst uit de Sponsorloop die in het
schooljaar 2015-2016 gehouden werd (eindelijk) is gebruikt voor de aanschaf van diverse
zaken op het schoolplein zoals een nieuw speeltoestel, voetbaldoeltjes, Twister, 4opeenrij,
nieuwe rubber tegels en een aantal bankjes met boom. Het schoolplein heeft zo een frisse
nieuwe blik gekregen waar we hopelijk weer jaren mee vooruit kunnen.
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 2018 – 2019 weer op veel hulp en verbondenheid van de ouders voor onze
kinderen en aan onze school. Iedereen bedankt voor de inzet!!
Namens de ouderraad,
Jeroen Hesen
voorzitter ouderraad

