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Ouderraad 

 

Inleiding 
De ouderraad (OR) ondersteunt het onderwijsteam tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van 

activiteiten en treedt daarbij op als vertegenwoordiging van ouders. De OR vergadert maandelijks. 
Deze vergaderingen worden bijgewoond door één of twee leden van het onderwijsteam. De OR is 
ondergebracht bij de Stichting Ouderraad Burgemeester W.A. Storkschool Dwingeloo.  
 

Samenstelling OR 
Mireille Kool (vz.)    aftredend 2017 
Peter Doornbos (pm.)    aftredend 2018 
Wendy van Barneveld (secr.)   aftredend en herkiesbaar 2016 
Annemarie Bergmans    aftredend 2016 
Harold van Dijk    aftredend en herkiesbaar 2016 
Luuc Eggink     aftredend 2017 

Wim Jonker     aftredend 2018 
Monique Puijk     aftredend en herkiesbaar 2017 
Allard Wiechers    aftredend en herkiesbaar 2018 
 

Ouderbijdrage 
De OR int de vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld worden onderwijsmaterialen, activiteiten, 
schoolreizen en voor groep 7 een erkende typecursus gefinancierd. In 2015-2016 is de 
ouderbijdrage voor de leerlingen in groep 1 en 2 onveranderd vastgesteld op € 30,- per leerling per 
schooljaar en voor de hogere groepen onveranderd op €50,- per leerling per schooljaar. Voor 
meerdaagse schoolreizen in groep 7 en 8 werd per overnachting per leerling € 7,- extra berekend.  
 

Oudpapieracties 
Naast de schoolreis- en vrijwillige ouderbijdrage vormen de oudpapieracties een zeer belangrijke 
bron van inkomsten. Mede dankzij deze bron van inkomsten heeft de OR in 2015-2016 weer 
kunnen besluiten de vrijwillige ouderbijdrage niet te verhogen.  
 

In het schooljaar 2015-2016 werd door de inzet van kraakwagens gestart met een nieuwe 

inzamelwijze oudpapier. De oudpapieracties vonden maandelijks plaats, om de maand in het dorp 
en elke maand in het buitengebied.  
 
Aan alle gezinnen werd gevraagd om minimaal één keer per schooljaar te helpen bij een 
inzamelactie. Soms was het even zoeken naar voldoende vrijwilligers, maar het was weer de 
moeite waard. De oudpapieracties in 2015-2016 leverden bijna 240 ton papier op met een 
opbrengst van maar liefst € 14.000,-.  

 
In april 2016 zijn na een flyeractie van de OR twee nieuwe oudpapier coördinatoren aangesteld. De 
coördinatoren zijn verantwoordelijk voor een soepel verloop van de acties en hebben regelmatig 
overleg met een van de OR leden. 
 

Fusie 
Per 1 augustus 2015 was de fusie met obs De Eemster een feit. Op de allereerste schooldag van 

het schooljaar 2015-2016 zijn de leerlingen en leerkrachten van obs De Eemster verwelkomd op de 
Storkschool. De OR was betrokken bij deze fusieactiviteit.  
Ook de beide ouderraden fuseerden. Na de fusie vormden de leden van de OR van de Storkschool 
de OR van de fusieschool.  

 

Schoolkamp  
In de zonnigste week van september gingen groep 7 en 8 op schoolkamp naar Ameland. De OR 
ging mee als begeleiding en zorgde voor organisatorische ondersteuning. Er werd genoten van zon, 
strand en zeehonden.  

 

MCD-run 
De OR doneerde een geldbedrag en verhoogde daarmee de opbrengst van de MCD-run ten 
behoeve van de inrichting van het nieuwe schoolplein.  
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OR inloopavond 
Jaarlijks legt de OR verantwoording af. In het schooljaar 2015-2016 is voor het eerst gekozen voor 
een andere opzet in de vorm van een OR inloopavond. Een klein aantal ouders/verzorgers maakte 
gebruik van de mogelijkheid om de (financiële) OR verantwoording in te zien en hierover vragen 
stellen.  
 

Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 4 december 2015 bracht Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek aan de school. 
De OR is samen met leden van het onderwijsteam actief betrokken geweest bij de voorbereidingen 
voor dit feest en zorgde voor lekkere traktaties.  
 

Kerstfeest 
Na het sinterklaasfeest lag de focus meteen op het versieren van de school in kerstsfeer en op de 

kerstmarkt. De OR organiseerde naast de kerstmarkt een dienstenveiling met als doel de inrichting 
van het nieuwe schoolplein. Maar liefst dertig diensten werden geveild. Onder leiding van 
veilingmeester Steven Huizinga werd het een gezellige en succesvolle veiling.  
 

Excursie Muiderslot 
De groepen 5 en 6 brachten een bezoek aan het Muiderslot in het kader van het project 
Middeleeuwen. De bijdrage van de OR, dankzij de opbrengst van het oudpapier, heeft ervoor 
gezorgd dat een dergelijke grote excursie mogelijk was. 
 

Schoolreizen 
De groepen 3, 4, 5 en 6 gingen op 8 en 15 juni 2016 op schoolreis naar Wildlands in Emmen. De 
OR begeleidde groepen leerlingen. Groep 1 en 2 gingen op 1 juni 2016 naar de IJsboerderij in 
Ruinerwold.  
  

Nieuwe school 
Gedurende het schooljaar 2015-2016 werd de nieuwe school gebouwd. De OR dacht mee bij de 
totstandkoming van het nieuwe logo. Daarnaast droeg de OR bij in de kosten van de aanschaf van 
een ophangsysteem in alle lokalen van de nieuwe school. 

 

Paasactiviteiten 
In de aanloop naar de eiertikwedstrijden zorgde de OR ook in het schooljaar 2015-2016 weer voor 
passende paasversnaperingen.   
 

Herdenking 4 mei 
Samen met een ouderraadslid knapten leerlingen van groep 8 het door de school geadopteerde 
monument op ’t Holtien weer netjes op. 
 

Musical 
Voor de afscheidsmusical van groep 8 ‘Op zoek naar Karbonkel’ ging de OR op pad voor 
verlotingsprijzen. Diverse ondernemers boden prijzen aan. Ook bood de OR hulp bij de 

voorbereidingen en het op- en afbouwen van het decor en het vervoer van het licht en geluid. 
Daarnaast zorgde de OR voor een eerste kop koffie/thee voor alle aanwezigen en een presentje 
voor alle afscheidnemende leerlingen. 

 

Pleinavond 
Op 13 juli 2016 werd het schooljaar 2015-2016 afgesloten met een knallend discofeest met 
swingende muziek van Kidz-DJ. De OR hielp mee bij de voorbereidingen van de pleinavond en 
zorgde tevens voor de aankleding van het schoolplein. Uiteraard werd voor de pleinavond de 

glitterkleding uit de kast gehaald. Met een lawaaioptocht en tenslotte de onthulling van het nieuwe 
logo werd afscheid genomen van de school aan de Bruges. 
 
 
 
Namens de OR, 
Wendy van Barneveld (secretaris) 


