Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
De ouderraad telde in dit schooljaar 11 leden. Er zijn 6 vergaderingen geweest waarin het volgende o.a.
besproken werd: de geplande activiteiten, de financiële zaken, gehoord aan de poort, het nieuws vanuit
het team.
Dit schooljaar waren er ook, net als vorig jaar, verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen zaten
één of twee leerkrachten die de eindverantwoording hadden, één of meerdere personen van de
ouderraad aangevuld met ouders. Ouders konden zich in het begin van het schooljaar hiervoor opgeven.
In de praktijk werkte dit nog steeds niet zo goed omdat ouders zich niet altijd realiseerden dat ze in een
werkgroep zaten voor de organisatie. Vergaderingen waren ook vaak na schooltijd en niet altijd alle
ouders konden dan aanwezig zijn i.v.m. werk.
De ouderraad heeft dit schooljaar het volgende ondernomen:
 Tijdens de infoavond van de kleuters aan het begin van het schooljaar heeft een lid van de OR
een korte presentatie over de OR gehouden.
 Vier leden zaten in de werkgroep van verkeer en hebben samen met een groep enthousiaste
opa’s de grote verkeersdag in september 2017 georganiseerd.
 Ondersteuning geboden bij de schoolfotograaf. De OR maakte in overleg met het team de
tijdsindeling en zorgde ervoor dat alle kinderen netjes op de foto kwamen. (haren gekamd en
snoeten gepoetst!)
 Tijdens de ouderavonden heeft de OR voor een kopje koffie en thee gezorgd.
 Ondersteuning bij Sinterklaas op school. De werkgroep maakte het programma. Het snoepgoed
werd gehaald door de OR en er liep iemand met de sint en zijn pieten mee om de tijd in de
gaten te houden.
 Een aantal leden van de ouderraad zaten in de werkgroep kerst en hebben met de werkgroep
het kerstdiner georganiseerd. Verder heeft de OR voor de koffie, thee, ranja en koekjes gezorgd
na afloop van de kerstviering voor de kinderen en voor de ouders.
 De organisatie van de carnavalsviering op school: een optocht, optredens van kinderen en
gezellig samen hossen in de aula! Een aantal leden van de OR vormt samen met een aantal
leerkrachten en enkele ouders een werkgroep om de viering leuk te laten verlopen!
 Vijf leden van de OR hebben in de werkgroep gezeten voor de voorbereiding van de
Talentmiddagen. Ook heeft de OR voor de koffie, thee en ranja gezorgd.
 Ondersteuning bij de open avond en inloopochtend o.a. door het verzorgen van koffie en thee.
 De OR had voor de paasviering het spelletje eitje tik uitgekozen. Voor de winnaars was er een
leuk prijsje!
 Twee leden van de OR zaten in de werkgroep Koningsdag, samen met leerkrachten en ouders.
Deze werkgroep heeft het ontbijt op school georganiseerd en heeft de activiteiten op school
mee georganiseerd.
 Tijdens de kijkavond op school hield de OR weer de jaarlijkse rolletjesactie. Van de opbrengst
van deze rolletjesactie kan de OR weer een gedeelte van de activiteiten voor de kinderen
bekostigen.
 Twee leden van de OR hebben samen met andere ouders de organisatie van de kleuterdag
gedaan. Een spellendag met als thema heksen.
 De organisatie van het uitstapje van groep 3-4-5 naar speeltuin de Bucht in Bergeijk. De OR
regelde in overleg met de betreffende leerkrachten waar het uitstapje naar toe ging, regelde het
vervoer en zorgde voor ranja en wat lekkers.
 Om extra inkomsten te vergaren houden we elk jaar een kledinginzameling via Reshare. De OR
overlegt met Reshare voor een datum en zorgt dat de actie kenbaar gemaakt wordt bij de
ouders.
 Een aantal leden van de OR heeft samen met de decoratiewerkgroep de aula verschillende
keren aangekleed a.d.h.v. het thema van dat moment.

