Augustus 2017

Secretarieel Jaarverslag OR 2016-2017
Samenstelling ouderraad (OR)
De OR bestond in het verslagjaar 2016/2017 uit; Masja Mulder, Enza Verwer, Sahra Asafiati,
Angelique Daelman, Nadia Koolhaas, Jessica Michels, Wendy van Dam, Jeanette van Gelder, Tim en
Pascale Mandjes, Henriette de Graaff (voorzitter), Laura Zitvast (penningmeester) en Ilona Verheul
(secretaris). De ouderraad heeft in juli afscheid genomen van Masja Mulder, Jeanette van Gelder en
Jessica Michels. Ook Sahra Asafiati heeft inmiddels afscheid genomen. Als adviserend lid van het
onderwijsteam nam Marion van der Jagt deel aan de OR.
Werkzaamheden ouderraad
In het verslagjaar kwam de OR 7 keer bijeen. In de vergaderingen kwamen vele onderwerpen aan de
orde. Ook werd de OR in deze vergaderingen door de schoolleiding van veel informatie voorzien over
zaken die direct betrekking hadden op het gebeuren in en rond de school. Naast deze vergaderingen
is door de OR-leden veel tijd besteed aan het organiseren van en het assisteren bij allerlei activiteiten
op school. Hieronder treft u een beknopte samenvatting aan van de belangrijkste zaken die aan de
orde zijn geweest.
Binnen de OR zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest:
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●

Ouderbijdrage/begroting:
Het besluit van de OR dat een leerling niet mee kan op schoolreis als de ouderbijdrage voor
een kind niet betaald is blijft van kracht. De bijdrage bleef ongewijzigd ten opzichte van het
schooljaar 2015/2016.

●

Ook dit schooljaar was de school weer prachtig versierd tijdens het Sinterklaasfeest en Sint
en zijn Pieten arriveerden weer in vol ornaat op het schoolplein. De kleutergymzaal was voor
deze feestelijke viering ook weer in stijl aangekleed. Het was een zeer gezellige dag.

●

Dit jaar is er op de laatste schooldag voor de kerstvakantie een appelflap uitgedeeld aan alle
kinderen van de school. Een mooie afsluiter van het kalenderjaar.

●

De kerstviering werd evenals voorgaande jaren op de school gevierd. In iedere groep werd er
een eigen invulling aan gegeven, wat het geheel zeer sfeervol maakte. Ook het inmiddels
zeer bekende ROM koor trad dit jaar weer op in de groepen 1 tot en met 4. In alle groepen
werd er genoten van alle hapjes en drankjes die ouders of kinderen gemaakt/verzorgd
hadden. De hele school heeft genoten van een sfeervol feest. Voor de ouders was er een
mogelijkheid om een drankje te nuttigen in de overblijfruimte.

●

Het voorleesontbijt was wederom een succes. Tijdens deze ochtend hebben de leerlingen
van groep 8 voorgelezen aan groepjes leerlingen.

●

Ook dit jaar werden de Koningsspelen weer gezamenlijk gevierd met de Hoflandschool. De
kinderen van beide scholen vierden dit uitgebreid op het schoolplein, in de school en
sommigen hadden zelfs een clinic buiten de school. Het was een vrolijke dag met veel oranje
en een leuk gezamenlijk lied op het schoolplein.

●

Tijdens de landelijk warme truiendag heeft de OR warme chocolademelk geschonken voor
alle kinderen van de school. Een geslaagde actie.

●

Het juffenfeest was eveneens zeer geslaagd. Alle leerkrachten vierden tegelijk hun
verjaardag op school. De onderbouw mocht verkleed naar school komen. Een leuke dag
waarbij m.b.v. de klassenouders de juffen/meesters in het zonnetje werden gezet.

●

Op hun laatste dag werd van de leerlingen van groep 8 op feestelijke wijze afscheid
genomen, door de hele school.

Organisatie van diverse activiteiten
Samen met het onderwijsteam werden vele activiteiten en festiviteiten georganiseerd, die allemaal
met veel enthousiasme zijn uitgevoerd.
Naast de reeds genoemde activiteiten kunnen in dit verband worden genoemd:
●

De jaarvergadering, samen met de medezeggenschapsraad.

●

De excursies in september.

●

De schoolfotograaf.

●

Verkeersaangelegendheden, zoals de dode hoek les.

●

De schoolreizen in mei en juni.

●

Het afscheid van groep 8.

Bij al deze activiteiten heeft een uitstekende assistentie van de ouders plaats gevonden. De OR
bedankt deze mensen voor hun waardevolle inzet.
Tot slot
De OR is van mening, dat de samenwerking en het overleg met het onderwijsteam, MR en de directie
op een plezierige, volwaardige, serieuze en constructieve manier is verlopen.
Ilona Verheul,
Secretaris OR.
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