Jaarverslag schooljaar 2014/ 2015 Ouderraad Willibrordusschool te Diessen
Samenstelling van de Ouderraad
Het bestuur van de Ouderraad bestaat bij aanvang van het schooljaar 2014/ 2015 uit
onderstaande personen:
Dagelijks bestuur:
Rosemarie Mensing
Francien Smolders
Marion Versteijnen
Francien Smolders

voorzitter
secretaris
penningmeester bankzaken
penningmeester kasbeheer

Overige leden:
Dorette Hendriks
Maud Putters
Astrid Reyrink
Jacqueline de Wit
Susanne Wieskamp
Debbie Wieskamp
In het schooljaar 2014/ 2015 bestond het totaal aantal bestuursleden dus uit 9 personen.
Conform de statuten betekent dit dat we voldoende bestuursleden hebben (minimum van 5
en een maximum van 17).
Aan het eind van het schooljaar 2014/ 2015 zijn er geen leden afgetreden.
Doelstelling:
De ouderraad stelt zich ten doel de betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en
school te bevorderen. Kortom: we zijn de gesprekspartner namens alle ouders, dus ook
namens u.
De taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad zijn:
1. Opzetten en organiseren van allerhande schoolactiviteiten door middel van het
inzetten van werkgroepen in samenspraak met het schoolteam. Bij vele van de
activiteiten wordt ook een beroep gedaan op de ouders om hand- en spandiensten te
verrichten. Zonder uw hulp zouden veel van deze activiteiten dus niet door kunnen
gaan.
2. Financieren van deze activiteiten uit inkomsten van subsidies en vaste bijdragen van
de ouders.
3. Vergaderen (minstens 6 maal per jaar) om de voortgang en uitvoering van de
activiteiten te bespreken.
4. Vragen en onderwerpen bespreken, die betrekking hebben op het reilen en zeilen in
en rondom school. Dit kunnen ook uw vragen zijn. Bij voldoende eensgezindheid
kunnen aanbevelingen en/ of verzoeken voor informatie gericht worden tot het
schoolteam, medezeggenschapsraad of die instantie, die een relatie heeft met de
betrokken vragen en/ of onderwerpen.
MR:
De contacten met de medezeggenschapsraad liggen in principe op het niveau van het
dagelijks bestuur. In het schooljaar 2014/ 2015 heeft de voorzitter van de OR eenmaal
deelgenomen aan een vergadering van de MR en heeft daarin een aantal onderwerpen
besproken.
Ter ondersteuning van haar werk kan de MR rekenen op de steun van de ouderraad. Ouderof informatieavonden worden indien mogelijk gezamenlijk georganiseerd. In het schooljaar

2014/ 2015 heeft er geen Algemene Ouderavond plaatsgevonden. Alle ouders hebben via de
mail het jaarverslag van het schooljaar 2013/ 2014, evenals het financieel jaaroverzicht en
de nieuwe begroting ontvangen. Ouders konden hier via mail op reageren en vragen over
stellen. Er zijn geen reacties ontvangen.
De vaste activiteiten zijn:
 viering van Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval
 sport- en speldag
 schoolreizen en excursies
 vergaderingen van de ouderraad
Vergaderingen:
In het afgelopen jaar vergaderde de ouderraad 7 maal. De vergaderingen zijn telkens
bijgewoond door een directielid, dhr. Cor Vennix. Mededelingen van de directie werden
verslagen vanuit het hoofdbestuur, directeurenberaad en team/ school.
In het schooljaar 2014/ 2015 is er door ouders geen gebruik gemaakt van het bijwonen van
een ouderraadvergadering. (note: volgens art. 10 van de statuten mag een ouder op verzoek
de vergadering bijwonen).
Vergaderdata zijn bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Tijdens het verslagjaar werden de volgende punten besproken in de ouderraad:
De jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval,
schoolreisjes en de sport- & speldag. In een daarop volgende vergadering is steeds
teruggekoppeld wat er uit de evaluatie van deze activiteiten is gekomen. In het begin
van het schooljaar is de indeling van de werkgroepen voor deze activiteiten gemaakt.
- Sinterklaas: In verband met de Zwarte Pieten discussie duurde het wat langer
voordat het draaiboek door de werkgroep werd ontvangen, maar uiteindelijk is
de Sinterklaasviering prima verlopen. De Ouderraad heeft zich afgevraagd of
de cadeautjes iets in prijs mogen verschillen en of er van tevoren een
proefcadeau ontvangen zou kunnen worden om de kwaliteit van het cadeau te
kunnen beoordelen.
- Kerst: Evenals andere jaren was er het kerstbuffet in de klas en daarna de
kerstwandeling door het dorp. Anders dan andere jaren was er dit keer geen
samenkomst na de wandeling op het schoolplein.
- Carnaval: Dit jaar waren er ook leden van de carnavalsvereniging bij de
werkgroep aanwezig. Daardoor konden enkele afspraken gemaakt worden ter
promotie van zowel het schoolgebeuren als de activiteiten vanuit de
carnavalsvereniging. De route voor de optocht was goed bevallen; de tijd in de
Hercules was prima; wel blijft nog de vraag of de kinderen van groep 1 en 2
beter in de speelzaal carnaval kunnen vieren en de kinderen uit groep 8
misten hun eigen tijd in de Hercules.
- Sponsorloop op Koningsdag: Eerst was er een schoolontbijt, vervolgens de
landelijke opening van Koningsdag en daarna heeft eerst de onderbouw hun
rondjes voor de sponsorloop gelopen en daarna de bovenbouw. Ondertussen
werden er oude materialen vanuit school verkocht en was er koffie en thee te
koop met gebak, dat gemaakt was door leerkrachten en medewerkers van
Klik. Mede dankzij het stralende weer is dit een zeer geslaagde dag
geworden. De opbrengst was bestemd voor de inrichting van de nieuwe
speelplaats.
- Sport- en speldag: Het duurde even voor de datum van deze activiteit
vaststond. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) vond de dag op de Zijthorst en
in de Hercules plaats; voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) op de Alsie. Er
waren weer allerlei sportclubs aanwezig, die zich op deze dag flink hebben
ingezet. Er is besloten om de sport- en speldag volgend schooljaar op de dag
van de Koningsspelen te houden.
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Schooluitstap: Er zijn van tevoren een paar opties bekeken om naar toe te
gaan. Uiteindelijk is wederom voor de Efteling gekozen. Vertrek- en
aankomsttijden waren voor alle groepen gelijk. Tijdens lunchtijd waren alle
groepen op een centrale plek in de Efteling. Een zonnige dag heeft voor een
mooie schoolreis zonder problemen gezorgd. Na de schoolreis is er via de
mail een enquête richting alle ouders gegaan.
- Kaartenactie: deze heeft in oktober 2014 plaatsgevonden. De opbrengst
kwam ten goede aan de inrichting van de nieuwe speelplaats. De actie heeft
wel wat opgeleverd, maar er is besloten dat dit eenmalig was, omdat er meer
kaartensetjes teruggestuurd dan verkocht zijn.
- Afscheid meneer Henk en juffrouw Treesje (15 juli 2015): De voorbereiding
was in handen van de leerkrachten. Op de dag zelf hebben diverse OR-leden
zich ingezet bij hand- en spandiensten.
De ouderbijdrage is het afgelopen schooljaar conform de afspraken die gemaakt zijn
niet verhoogd en is gelijk gebleven, te weten: € 30, -.
De directeur heeft de OR iedere vergadering op de hoogte gehouden van de stand
van zaken rondom de verbouwing van school.
Daarbij is ook een aantal keren gesproken over de verkeerssituaties rondom school.
Er is besloten om het bedrag voor het verjaardagscadeau van de leerkrachten terug
te brengen van 22 euro naar 15 euro met ingang van het schooljaar 2015/ 2016. En
er is afgesproken dat niet alleen de leerkrachten dit krijgen, maar eveneens de
directeur, IB-ers, conciërge en administratief medewerkster.
Er is gesproken over de noodzaak tot meer luizencontrole ouders en op welke manier
zij gevonden kunnen worden.
Er is een aantal keren gesproken over muziekonderwijs, zowel op het gebied van de
AMV-lessen als door leerkrachten zelf. Dit is ook binnen de MR terug gekoppeld en
zij hebben dat verder opgepakt.
Aangezien de OR ook betrokken is bij het overblijven was er afgesproken dat de
directeur dit schooljaar functioneringsgesprekken zou houden met de
overblijfkrachten om een stuk kwaliteit inzichtelijk te houden. Dat heeft uiteindelijk dit
schooljaar toch niet plaats gevonden.
Een OR-lid is betrokken geweest bij de werkgroep voor de inrichting van het
speelplein. En er is toen afgesproken dat we een officiële (her-)opening zullen
houden van de school en het speelplein op het moment dat alles helemaal klaar is.
Het voorstel is gedaan om bij een info- avond ervoor te zorgen dat alle leerkrachten
een aantal punten op hun presentatie hebben staan om te vermelden/ na te vragen,
namelijk:
- leden verkeerswerkgroep
- verkeersregelaars
- hoofdluiscontrole ouders
- klassenouder
- veiligheid rondom school
Aanpassing van de tekst op de website voor de OR is volgens dezelfde structuur als
de MR gemaakt. Tevens zijn er ook foto’s van alle leden opgezet.

Tot slot, maar zeker niet te vergeten!!:
Bij dezen willen wij niet vergeten om alle ouders heel hartelijk te bedanken, die op een of
andere manier hun steentje hebben bijgedragen aan de diverse activiteiten, die door de
ouderraad en leerkrachten zijn georganiseerd. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat
de activiteiten goed verlopen en de kinderen het naar hun zin hebben. Dus bedankt en we
blijven uw hulp waarderen bij de diverse activiteiten.
Wilt u de Ouderraad komen versterken? Dan bent u van harte welkom.

Ook het bijwonen van een ouderraadvergadering blijft tot de mogelijkheden behoren.
Graag tot ziens!
Januari 2016
Namens de ouderraad:
Rosemarie Mensing
Francien Smolders
Marion Versteijnen/ Francien Smolders

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester

