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Inleiding
De ouderraad ondersteunt het onderwijsteam bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.
Ook voert de ouderraad overige taken uit die hiermee verband houden. De ouderraad vergadert
maandelijks. Deze vergaderingen worden bijgewoond door één of twee leden van het
onderwijsteam. De ouderraad is een stichting. Ieder jaar publiceert de ouderraad een jaarverslag
op de website van de school en wordt een bijeenkomst georganiseerd voor het afleggen van
financiële verantwoording.
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Bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 trad Annemarie Bergmans af. Antoinette de Neef was
bereid om als algemeen lid zitting te nemen in de ouderraad.

Activiteiten ouderraad
Dit verslag geeft een indruk van de financiële en organisatorische activiteiten van de ouderraad in
2016-2017. De oud papieracties zorgden financieel voor een grote inkomstenbron. Dit werd
mogelijk gemaakt door de hulp van ouders en verzorgers en door twee oud papier coördinatoren,
Inez Bezemer en Renate Venema. De coördinatoren organiseerden namens de ouderraad alle oud
papieracties en zorgden voor een soepel verloop hiervan. Hartelijk dank daarvoor.
Inkomsten
De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij de inkomsten uit de oud papieracties kon
deze bijdrage laag blijven. In 2016-2017 is de ouderbijdrage in groep 1 en 2 opnieuw vastgesteld
op € 30,- per leerling per schooljaar en voor de groepen 3 tot en met 8 op € 50,- per leerling per
schooljaar. Voor meerdaagse schoolreizen in de groepen 7 en 8 werd per overnachting per leerling
€ 7,- extra berekend.
Verder verzorgde de ouderraad het administratieve gedeelte van de overblijf en inde de
verschuldigde vergoedingen. Met de ingang van het continu rooster in het schooljaar 2017-2018
komt deze taak te vervallen.
Oud papieracties
In 2016-2017 werd om de maand oud papier opgehaald in de dorpskern en maandelijks in het
buitengebied en bij bedrijven. De oud papieracties in 2016-2017 leverden 230 ton papier op met
een opbrengst van maar liefst € 16.000,-. De oud papierprijs was vrij hoog.
Het werven van vrijwilligers voor de oud papieracties was een punt van zorg. Verschillende
oproepen om in te tekenen op een rooster leidden niet direct tot het gewenste gevolg. Hierdoor
kwam het ophalen van oud papier neer op een kleine groep vrijwilligers. Ook kwam het voor dat de
oud papier coördinatoren op het laatste moment nog hulp moesten regelen.
Tijdens het schooljaar 2016-2017 is door de ouderraad en de oud papier coördinatoren nagedacht
over een oplossing hiervoor. Ook de ouders werden gevraagd om mee te denken. Bij het uitblijven
van voorstellen, werd besloten om van tevoren gezinnen in te roosteren. Op die manier wordt de
inzet over vele schouders verdeeld, waardoor alle gezinnen evenveel bijdragen. Ieder gezin komt
één keer in de anderhalf jaar aan de beurt.
Bestedingen
De erkende typecursus voor alle leerlingen van groep 7 wordt vanuit de ouderbijdrage en oud
papier inkomsten betaald. Met het programma Typetopia wordt geleerd blind te typen. De kosten
voor deelname bedragen € 90,- per leerling.
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Daarnaast worden met de ouderbijdrage en de opbrengst uit de oud papieracties
onderwijsmaterialen, activiteiten en schoolreizen gefinancierd. Denk naast schoolreizen ook aan
excursies die anders niet mogelijk zouden zijn.
Denk ook aan het betalen van de nieuwe sporttenues die in 2016-2017 werden aangeschaft. Op de
tenues komt het nieuwe logo mooi tot uiting en staan de teams van de school er tijdens
sportactiviteiten netjes op.
Ook werd bijgedragen aan de kosten van het Deco team. Het Deco team zorgt met regelmaat voor
een sfeervolle uitstraling in de gang en entree. In overleg met het Deco team zorgde de ouderraad
in 2016-2017 voor de aankoop van de kerstbomen en verlichting.
Daarnaast werd financieel bijgedragen aan software en apparatuur voor het maken van digitale
musicalbestanden. Op die manier kan alle afscheidsmusical muziek worden vastgelegd voor later.
Verder zorgde de ouderraad er in 2016-2017 weer voor dat alle afscheidnemende leerlingen van
groep 8 na afloop van de musical een presentje kregen. Natuurlijk was er ook aandacht voor het
‘lief en leed’ van de leerkrachten. Ook ontvingen alle overblijfouders namens het onderwijsteam en
de ouderraad een boeket bloemen.
Organisatorisch
Naast de ondersteuning van het onderwijsteam in de organisatie of begeleiding van feestelijke en
educatieve activiteiten voor leerlingen voert de ouderraad ook andere taken uit. Voorbeelden zijn
het doen van boodschappen voor de verschillende activiteiten, het benaderen van ondernemers
voor de musical verlotingsprijzen en het vervoer van het licht en geluid voor de afscheidsmusical.
Ook zorgt de ouderraad bij schoolreizen voor een auto om te gebruiken als dringend hulp nodig is.
Hieronder een kort overzicht van de activiteiten waarbij de ouderraad in 2016-2017 het
onderwijsteam ondersteunde:
 Sint Maarten
 Sinterklaasfeest
 Kerstactiviteit
 Paasactiviteit
 Onderhoud monument bij ’t Holtien
 Sportdag
 Spelochtend dorpsfeest
 Musical ‘Als een vis in het water’
 Pleinavond
 Schoolreizen- en kamp:

Groep 3 en 4 Dolfinarium Harderwijk

Groep 5 en 6 Kameleondorp Terherne

Groep 7 en 8 Waddenhoeve Noordpolderzijl
In het kader van klein onderhoud organiseerde de ouderraad voor de zomervakantie de jaarlijkse
schoonmaakavond. De ouderraad bedankt iedereen die hielp bij het schoonmaken van de centrale
ruimten en de beschikbare lokalen.
En natuurlijk willen we iedereen bedanken die meehielp bij alle andere activiteiten van de
ouderraad van en voor de leerlingen en de school.
Namens de OR,
Wendy van Barneveld (secretaris)
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