Jaarverslag Oudervereniging 2016-2017

Doel
De oudervereniging heeft als doel om het nóg leuker voor de kinderen op school te maken.
Dat doen we door de school, de leerkrachten en ouders te ondersteunen. We helpen mee
met het organiseren van extra activiteiten waar anders geen tijd of geld voor zou zijn.
Daarbij zien we toe op een verantwoorde besteding van de ouderbijdrage.

Samenstelling
Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad (OR), bestond gedurende het schooljaar
2016-2017 uit Marius van Campen (voorzitter), Simone Matthee (penningmeester), Mascha
van der Veldt (secretaris), Wietske Janssen, Geert-Arjen Balder, Hans van de Wassenberg,
Jacqueline Schadee en Elisabeth Rehbock. Aan het eind van het schooljaar namen we
afscheid van 4 leden, te weten: Marius van Campen, Mascha van der Veldt, Wietske
Janssen en Elisabeth Rehbock. Tegelijkertijd verwelkomden we de nieuwe bestuursleden
Karin Wuite en Mirella Flinterman. Hans van de Wassenberg zal komend jaar de
voorzittershamer overnemen.

Vergaderingen/ aanpak
De OR kwam gedurende het schooljaar 6 keer bijeen, waarbij eenmaal Anouk Woudman
namens de schooldirectie aanschoof. Tussen de vergaderingen door hebben de individuele
OR-leden regelmatig contact met betreffende leerkrachten en/of de directie om lopende
zaken af te stemmen.
Net als het voorgaande schooljaar hebben we een aantal thema’s benoemd waar
verschillende OR-leden het voortouw in namen. Daarbij werd ook actieve hulp buiten de
OR gezocht. De thema’s waren:
-

Kamp
Sport en de avondvierdaagse
Schoolbibliotheek
Ouderparticipatie
Communicatie

Daarnaast vonden de vertrouwde activiteiten plaats waar de OR haar steentje in bijdroeg,
te weten: de klassenouderinformatie avond, sinterklaasviering, aankleding van de school,
kerstborrel, en de ouderbedankavond (Bea-boen). PLus voor het eerst: de aankleding van
de eindejaarspicknick op de laatste dag voor de zomervakantie.
Tevens brachten we aan de directie een advies uit over het kamp: om in verband met de
zorgen over teken op zoek te gaan naar een andere locatie. Ons voorstel om een
leerlingenraad op te richten werd na een eerste afwijzing, alsnog omarmd en door school
verder opgepakt. Hetzelfde betrof ons voorstel om meer groen in de klas te regelen. Ook
dit werd in eerste instantie afgehouden, maar is later alsnog positief ontvangen. Op de
laatste schooldag trakteerde de OR alle kinderen op een ijsje tijdens de gezamenlijke
eindpicknick rond het schoolplein.

