
Jaarverslag Ouderraad 2019/2020 
 
De Ouderraad (OR) 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 en de klassen 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 2019/2020 bestond de Ouderraad uit de volgende samenstelling: Daniëlle 
Dekker-Bartels (voorzitter), Wendy Stoffelen (secretaris), Marion van Tilborg-Luijkx 
(penningmeester), Sanne Takkenberg, Melanie Schür-Haselaar en Wandana Nanhoe.  
 
Samenwerking rondom jaarlijkse activiteiten 
 
Om de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, maar ook bijvoorbeeld 
de sportdagen, tot een succes te maken, worden jaarlijks werkgroepen geformeerd. Hierin 
nemen deel: de eventmanager namens de school, ouders die zich hier aan het begin van het 
schooljaar voor hebben opgegeven en een lid van de Ouderraad. De 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 Ouderraadleden: 
Sinterklaas – Danielle Dekker-Bartels 
Pasen – Marion van Tilborg 
Sport – Melanie Schür-Haselaar en Wandana Nanhoe 
Kerst – Wendy Stoffelen 
Zomerfeest – Sanne Takkenberg 
 
Evaluatie activiteiten 
 
Zomerfeest 2019 
Het zomerfeest was weer drukbezocht. Er waren genoeg activiteiten voor de kinderen en de 
talentenshow was een groot succes en moeten we vooral ook vasthouden in het programma.  
 
Een terugkerend aandachtspunt blijft het kleine aantal aanmeldingen voor ouderhulp. Dit 
drukt te veel op een paar ouders die dan de hele middag alle organisatie en ondersteuning 
op zich moeten nemen.  
 
Sinterklaas 
Het bezoek van de Sint aan school is ook dit schooljaar weer goed verlopen. De dag zelf zat 
strak in elkaar en verliep voorspoedig. Voor het nieuwe jaar is de datum al vastgesteld. 
Wat betreft de geplande uitgaven is de commissie ruim binnen het budget gebleven. 
 
Kerst 
Ook de activiteiten rondom de Kerstviering verliepen goed. Via de tombola is er een mooi 
bedrag opgehaald voor het goede doel en de opkomst in het algemeen was groter dan 
voorgaand jaar. Dit was verwacht, de kosten zijn hierdoor iets hoger dan het budget. 
Voorstel is het budget voor volgend jaar Kerst te verhogen als we de viering in deze vorm 
voortzetten. De samenzang op het plein was leuk en een goed idee, maar voor de kinderen 
die later kwamen was het lastig om vooraan te komen. Een verbeterpunt voor volgend jaar. 



Het was goed te constateren dat er voor het opbouwen en opruimen voldoende animo is, 
waardoor ook dit voorspoedig verliep.  
 
Pasen 
Is i.v.m. corona helaas niet doorgegaan. 
 
Sport 
Rondom de organisatie van de diverse sportactiviteiten kan de samenwerking binnen de 
sportcommissie tussen Ouderraad, hulpouders en leerkrachten nog worden verbeterd. 
Middels het maken van duidelijkere afspraken over de rolverdeling is hier een eerste stap in 
gezet.  
 

Voetbaltoernooi: 
De organisatie rondom het voetbaltoernooi voor de onderbouw verliep over het 
algemeen goed. Er was alleen één team met te weinig shirts. 

 
De volgende evenementen zijn i.v.m. corona helaas niet doorgegaan: 

 
Koningsspelen 
Wandeltocht 
Korfbal 
Voetbaltoermooi bovenbouw 

  
 
Financiën 
 
Naar aanleiding van de jaarrekening 2017/2018 is geconstateerd dat de reserves vrij ruim 
zijn. In dat kader is de afgelopen 2 schooljaren gekeken naar de wijze waarop we deze 
gelden op een juiste manier kunnen inzetten. Uitgangspunt is dat het besteed wordt aan 
zaken waar de kinderen, binnen de schoolomgeving, baat bij hebben. 
We hebben diverse zaken aangeschaft vanuit de reserves: 

• Gele veiligheidsjasjes 

• Shirtjes (in grotere maten) en broekjes met logo voor voetbal en korfbaltoernooi 

• Iedere klas mocht 3 à 4 nieuwe boeken uitkiezen voor de schoolbieb 

• De kerststallen van Fisher Price voor de onderbouwgroepen 

Daarnaast is er besloten dat we jaarlijks de boeken van de Kinderboekenweek vanuit de OR 
aanschaffen. 
 
De volgende zaken staan nog in de planning om aan te schaffen: 

• Mud kitchen 

• Materialen om het schoolplein te dynamiseren. Hiervoor gebruiken we in ieder geval 

het deel van de reserve dat komt vanuit Jantje Beton. Dit wordt ingezet bij de 

herinrichting van het oude schoolplein bij terugkeer naar het permanente gebouw. 

• Statafels 

• Nieuwe klapstoelen 

• Nieuwe draagbare geluidsinstallatie 

Daarnaast is een deel van de reserve bestemd voor een festiviteit bij de opening van de 
“nieuwe” school. 
 
Overige bespreekpunten 
 
Bekendheid Ouderraad 



Geconstateerd werd dat de Ouderraad niet echt bekend is bij de ouders. Gezocht is naar 
manieren om deze bekendheid te vergroten. Dit is onder andere gedaan door verbinding te 
zoeken met de klassenouders en door een kort verslag op te nemen in de nieuwsbrief die de 
ouders ontvangen via DigiDuif / Parro. 
 
Daarnaast zijn de teksten op de website en in de schoolgids geactualiseerd. 
 
Inspectierapport 
Ook in de Ouderraad is gesproken over de uitkomsten van de Inspectie, het inspectierapport 
en de door de school voorgenomen verbeterpunten en acties. Wij volgen het verder via de 
reguliere berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven. 
 
Schoolfotograaf 
In april stond een afspraak met een nieuwe fotograaf, i.v.m. corona kon dit niet doorgaan. 
Uiteindelijk is geregeld dat in ieder geval van groep 8 een klassenfoto is gemaakt door deze 
fotograaf. Voor volgend jaar (eind september) staat er een afspraak gepland voor een 
schoolfoto voor alle kinderen en groepen. 
 
Verhuizing 
Met regelmaat is stilgestaan bij de aangekondigde de verbouwing in het pand bij Ayundo en 
wanneer de verhuizing kan plaatsvinden. De daarbij laatstgenoemde streefdatum lag na de 
herfstvakantie van schooljaar 20-21. Dit blijft een agendapunt vanuit de OR, mede vanwege 
de wens om er bij de opening een feestelijk moment van te maken met school, kinderen en 
ouders, en vanwege de investeringen vanuit de reserves die gekoppeld zijn aan de 
verhuizing. 
 
Corona 
Ondanks corona heeft de Ouderraad de vergaderingen digitaal doorgezet. Er heeft ook een 
extra overleg plaatsgevonden om te kijken wat er vanuit de Ouderraad eventueel nog 
gedaan kon worden rondom de afgelaste evenementen en het ondersteunen van school bij 
de aanpassing van het leeronderwijs naar een digitale leeromgeving. Hier zijn geen concrete 
acties uit voortgekomen voor de Ouderraad. 


