
Jaarverslag ouderraad 2021/2022 
 
De Ouderraad is één van de kanalen waarmee ouders en school met elkaar in 
gesprek zijn om te vernemen wat er speelt in de school en onder de ouders.  
De Ouderraad vormt de link naar de werkgroepen voor jaarlijkse evenementen en de 
reguliere groepen die allen vanuit het budget van de ouderbijdrage diverse leuke 
activiteiten organiseren. De taken van de Ouderraad zijn vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement, welke is afgestemd met de school en de 
medezeggenschapsraad. De Ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van 
leerlingen die aan de school verbonden zijn. Een Ouderraad is niet verplicht. 
 
Samenstelling ouderraad 
 
In schooljaar 2021/2022 gold de volgende samenstelling van de Ouderraad. Daniëlle 
Dekker-Bartels (voorzitter), Wendy Stoffelen (secretaris), Marion van Tilborg 
(penningmeester), Sanne Takkenberg, Melanie Schür-Haselaar, Wandana Nanhoe en 
Marijela Rako. 
De event manager van de Octant, Bonny de Git, heeft een staande uitnodiging en treedt 
tijdens interim periode van Heleen Wijnhoud (directeur a.i.) op als eerste aanspreekpunt van 
de school. 
 
Samenwerking rondom jaarlijkse activiteiten 
 
Om de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst, maar ook de sportdagen 
bijvoorbeeld, tot een succes te maken, worden jaarlijks werkgroepen geformeerd. Hierin 
nemen leerkrachten deel, eventueel ouders die zich hier in het begin van het schooljaar voor 
hebben opgegeven (coördinatie via eventmanager) en een lid van de Ouderraad. Dit laatste 
vooral als verbinding naar de Ouderraad en als budgetbeheerder van het deel van het 
budget vanuit de ouderbijdrage dat hieraan wordt besteed. 
 
Afgesproken is dat de werkgroepen als volgt verdeeld zijn onder de ouderraad leden: 
Sinterklaas – Danielle Dekker-Bartels 
Pasen – Marion van Tilborg 
Sport – Melanie Schür-Haselaar en Wandana Nanhoe.  
Kerst – Wendy Stoffelen 
Zomerfeest – Sanne Takkenberg 
 
Evaluatie activiteiten 
 
Opening school 
Vanuit de Ouderraad is bij het begin van het schooljaar een formele opening van het nieuwe 
schoolgebouw georganiseerd. Daarnaast is namens alle ouders een tegoedbon geschonken 
aan de school voor hydrocultuur plantenbakken voor in de school. Hiervoor zijn uiteindelijk in 
overleg met het leerkrachten-team mooie planten aangeschaft. Daarnaast werden de ouders 
en de kinderen getrakteerd op wat lekkers. 
 
Kinderboekenweek 2021 
Dit jaar is samen met de eventmanager een speurtocht georganiseerd door de school. Zowel 
de leerlingen als de leraren vonden het erg leuk. Op het einde kregen de kinderen een 
potlood en ze waren er heel blij mee. 
 
Zomerfeest 2021 
Dit schooljaar is er geen zomerfeest gehouden. 
 
 



 
Sinterklaas 
Dit jaar was het thema: Sint en Pieten kom nog helpen verbouwen in het nieuwe gebouw. 
Sint en zijn Pieten kwamen aan in een bouw-bus en overal was behang opgehangen om te 
zien of dat de school nog mooier zou maken. De dag verliep netjes volgens schema en aan 
de gezichten van de kinderen was af te lezen hoe ze genoten van deze dag. Ook de 
cadeaus, zowel voor in de school als voor de schatkamers waren een schot in de roos. Het 
inpakken van de schoencadeaus en versieren van de school is weer met vereende kracht 
door een aantal hulpouders en leden van de Ouderraad verzorgt. De verbeterpunten uit de 
evaluatie, met name het inzetten van een thema, worden weer meegenomen naar volgend 
jaar 
 
Kerst 
Ook dit jaar hebben een aantal Ouderraad leden samen met hulpouders de school versierd 
en ook een deel van de klassen (dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende 
leerkrachten).  
Ondanks alle onzekerheid rondom Corona en de bijbehorende maatregelen is het uiteindelijk 
gelukt toch een Kerstdiner te organiseren. Ook dit jaar is door intekenlijsten gezorgd dat 
iedereen wat anders lekkers meenam naar het diner. Via de leerkrachten zijn een beperkt 
aantal ouders gevraagd het diner te begeleiden. Iedereen was enthousiast. 
De Kerstborrel moest door de Corona -maatregelen helaas ook dit jaar weer achterwege 
gelaten worden. 
 
Pasen 
Kinderen hadden paasontbijt en alle kinderen namen eten mee naar school voor de klas. 
Vanuit de Ouderraad is wat lekkers aangeboden. Ook dit was een geslaagde dag. 
 
Sport 

• Voetbaltoernooi / Korfbal 

Toernooien waren goed geregeld en goed verlopen.  

• Wandeltocht 

De jaarlijkse Assendelftse wandeltocht is uiteindelijk niet doorgegaan voor de Octant 

i.v.m. te weinig aanmeldingen van leerkrachten en vrijwilligers. Dit vraagt volgend jaar 

eerder en meer aandacht. 

• Koningsspelen 

Dit jaar is wel vol ingezet op de Koningsspelen i.s.m. de gymleerkracht en de 

eventmanager. Het team startte de dag met een dansje op het schoolplein en daarna 

hadden de kinderen gym in het thema van koningsspelen. Door iedereen bestempeld 

als voor herhaling vatbaar! 

 

• extra sportdag 25 mei 

Omdat ook dit jaar een aantal evenementen geen doorgang kon vinden door Corona, 

en ook de besteding van de klassenbudgetten achter bleef bij de begroting, heeft de 

Ouderraad besloten een extra sportdag te organiseren voor de kinderen. Dit, na 

afstemming met de school, en in samenwerking met de event Manger en de 

gymleerkrachten. 

 

De Ouderraad heeft daarvoor een extern bedrijf ingehuurd om deze sportdag te 

verzorgen. Sommige spellen waren niet geschikt voor een hele klas, waardoor 

leerkrachten er toch veel extra werk aan hadden. Dit had het bedrijf beter kunnen 

splitsen. Dit heeft de event Manager wel teruggegeven aan de organisatie. De 

kinderen vonden het wel een erg leuke dag. 



 
 
Financiën  

Vanwege een vrij hoge vrije reserve heeft de Ouderraad al enige jaren aandacht voor de 
wijze waarop we de gelden op juiste manier kunnen inzetten. Uitgangspunten daarbij zijn: 

- dat het aan de kinderen tegoed moet komen 
- dat het recht doet aan de periode dat het is opgebouwd en dat het zoveel mogelijk 

geïnvesteerd wordt in duurzame zaken die ten goede komen aan leerlingen nu en in 
de toekomst 

In dat kader zijn de volgende zaken aangeschaft vanuit de reserves c.q. activiteiten 
gefinancierd vanuit de reserve: 

• Opening nieuwe gebouw inclusief hydrocultuur planten en plantenbakken 

• Statafels 

• Nieuwe klapstoelen 

De volgende zaken staan nog klaar om aan te schaffen, dan wel is een deel van de reserve 
voor opzij gezet: 

• Mud kitchen 

• Nieuwe inrichting schoolplein, dit doen we van het deel van de reserve dat vanuit 
Jantje Beton actie is verkregen. Inmiddels is in samenwerking met de school, de 
Ayundo, de peuterschool en de gemeente een werkgroep Herinrichting schoolplein 
gestart. 

• Reservering voor een feest als de school 25 jaar bestaat (schooljaar 2023/2024). 

Hiermee wordt de reserve langzaam maar gestaag teruggebracht naar een meer passend 
niveau. 

Daar staat tegenover dat door Corona veel activiteiten vorig schooljaar (‘20/’21) en dit 
schooljaar (‘21/’22) alsnog geen doorgang konden vinden. Daardoor werd over ‘20/’21 juist 
weer extra reserve opgebouwd.  

Om dat geld in deze tijd wel direct ten gunste van de huidige leerlingen en hun gezinnen te 
laten komen is de ouderbijdrage van het schooljaar (‘21/’22) eenmalig met EUR 5,- verlaagd. 
Voor schooljaar ‘22/’23 is de bijdrage wel weer naar de hoogte van de reguliere bijdrage 
teruggebracht. Omdat uiteindelijk ook over dit schooljaar er weer budget dreigde over te 
blijven en de kinderen dus wederom activiteiten hebben misgelopen, is uiteindelijk besloten 
tot de organisatie van de extra sportdag. 

Overige bespreekpunten 
 
Corona 
Ondanks de Corona heeft de Ouderraad de vergaderingen digitaal doorgezet en de laatste 
van het schooljaar was fysiek op school. Gelukkig konden dit schooljaar een groter deel van 
de activiteiten wel doorgaan. Vanwege de benodigde inhaalslag op het lesmateriaal, hadden 
de klassen wel minder tijd voor leuke uitstapjes en is het klassenbudget achtergebleven op 
de begroting. Dit is wel onder de aandacht gebracht van de schoolleiding. 
 
 



 
 
Samenstelling Ouderraad 
Aan het einde van het schooljaar hebben twee leden aangegeven te gaan stoppen met de 
Ouderraad. De Ouderraad heeft in het laatste overleg Wendy (secretaris) en Wandana 
bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens hun zittingsperiode. 
Daarnaast is stilgestaan bij het feit dat het voor Marion (penningmeester) het aankomend 
schooljaar het laatste jaar zal zijn, dan gaat haar laatste kind van school, en dat Danielle 
(voorzitster) nog maximaal 2 schooljaren in de Ouderraad zit.  
 
Dat betekent dat zowel nieuwe leden gezocht moeten worden, maar ook dat de er drie rollen 
opnieuw in te vullen zijn, waarbij een overdrachtsperiode erg welkom is. 
 
Gelukkig heeft zich naar aanleiding van een eerste oproep in de Nieuwsbrief, net voor het 
einde schooljaar al een eerste nieuw lid voor volgend schooljaar aangemeld, Marcel de 
Groot. Maar er zijn nog meer ouders nodig, waarbij vooral interesse in de rol van 
penningmeester erg welkom is, dus zoektocht zal volgend schooljaar verder gaan. 
 


