Jaarverslag Oudervereniging 2018-2019

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, (ouderraad, OR), bestond gedurende het schooljaar 2018-2019
uit Hans van de Wassenberg (voorzitter), Simone Matthee (penningmeester), Merel Anten
(secretaris), Karin Wuite, Geert-Arjen Balder, Mirella Flinterman en Maartje Nout.
Aan het einde van dit schooljaar hebben Geert-Arjen en Mirella aangegeven te stoppen met de
oudervereniging. Saskia Asselbergs, die ook al betrokken is bij de organisatie van de avond3daagse,
heeft zich aangemeld als nieuw lid aan het einde van het schooljaar 2018-2019. Voor het schooljaar
2019-2020 hebben we inmiddels aanvulling in de personen van Renger Ruiter en Marco Weijers.
Vergaderingen/ aanpak
De OR kwam gedurende het schooljaar 5 keer bijeen. 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 activiteiten uitgevoerd waar verschillende
OR-leden het voortouw in namen. Daarbij werd ook actieve hulp buiten de OR gezocht. De thema’s
waren in chronologische volgorde:
-

Klassenouderinformatie avond, waarin klassenouders geïnformeerd worden zaken rondom
OR en school.
Kinderboekenweek: kleur- en stripboek kinderboekenweek en schrijvers uit de schrijvers
centrale
Sinterklaasviering en aankleding van de school
Kerstviering en aankleding van de school
Klusdagen: om samen de school, de beleeftuin en het groen rondom de school te
onderhouden
Avond 3 Daagse: dit jaar organiseerde de ouderraad voor de 2e maal zelf de volledige
avond3daagse. Dit was wederom een doorslaand succes. Meer dan 290 kinderen namen
deel aan de avond3daagse die ons voerde langs drie prachtige plekken in Haarlem. Op de
laatste avond eindigde de avond 3 daagse in een stoet begeleid met fanfare op het
schoolplein op de Beatrixschool. Het mooie weer gedurende deze drie dagen heeft zeker
bijgedragen aan het succes van de avond3daagse.

Tevens heeft de OR een financiële bijdrage geleverd aan een aantal trajecten die direct bijdragen aan
het welbevinden in en rond school:
- Kinderboekenweek: schrijvers van de schrijverscentrale zijn in de kinderboekenweek naar de
school gehaald. Tevens is de schoolkrant voor de kinderboekenweek gefinancierd.
- Schoolbibliotheek: bijdrage voor aanschaf nieuwe boeken.

-

-

-

Kerst en Pasen: omdat de oudervereniging veel slecht gedocumenteerde bonnetjes ontving
rond kerst en pasen om de klassen aan te kleden, is dit jaar besloten om voor kerst Eur 20 en
voor pasen Eur 20 per klas beschikbaar te stellen.
Nieuwe schoolshirts: voor alle kinderen zijn nieuwe oranje shirts besteld met het logo van de
beatrixschool er op.
Ondersteuning van het Kamp: de kampcommissie organiseert het kamp, en de ouderraad
financiert het kamp. Dit houdt onder meer in het afhuren van de locatie, consumptie en het
leveren van materiaal. In verband met het slechte weer op 2 kampdagen zijn er extra kosten
gemaakt t.b.v ander vermaak (Monkey Town)
Uitdelen van tompouces voor alle leerkrachten en leerlingen ter ere van het school lustrum.
Kado van de oudervereniging aan de 80e beatrixschool: Een artistieke tekening van de
school

We kijken terug op een mooi en geslaagd jaar waarin de ouderraad weer haar bijdrage heeft kunnen
leveren tot het nóg leuker maken maken van de school voor de kinderen.

