
 

 

Jaarverslag OR Regenboog 2020-2021 

 

Voorwoord: 

Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 van de Ouderraad van PCBS de Regenboog. 

Het OR bestuur bedankt alle ouders en verzorgers die een bijdrage hebben geleverd het afgelopen 

jaar bij het helpen organiseren en ondersteunen van de activiteiten die door konden gaan dit 

afgelopen jaar. 

Helaas waren er dat niet zoveel als dat we met zijn allen hadden gewild en gehoopt. Dat kwam 

natuurlijk zoals we allemaal weten door de Corona periode waar we mee te maken hadden en 

hebben.  

Waar het doel van de OR op het ondersteunen en organiseren ligt van verschillende activiteiten, 

willen we dit ook in de betrokkenheid en samenwerking van de ouders en verzorgers van school 

kunnen organiseren. De betrokkenheid van en bij school met de ouders en verzorgers vinden wij erg 

belangrijk.  

Maar vooral om ‘onze kinderen een leuke schooltijd te geven’. 

Daar heeft dit afgelopen jaar ondanks de Corona en diens beperkingen door de maatregelen vooral 

de nadruk op gelegen. En zal ook dit aankomende jaar weer het belangrijkste voornemen zijn. 

En hoe leuk is het als de kinderen en alle betrokkenen zoals schoolleiding, ouders en verzorgers hier 

een fijne tijd uit halen. Samenwerking staat dan ook voorop hierin. We hopen dan ook dat in het 

komend schooljaar er weer meer zal kunnen in de activiteiten en dat er weer veel ouders en 

verzorgers bereid zijn om zo nodig en als het kan hun steentje te willen bijdragen. Met vriendelijke 

groet, 

Lia Boekholt, 

Voorzitter Ouderraad. 
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1 De Ouderraad 

 

1.1 Doel 

Met de instelling van de ouderraad wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de 

medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school te bevorderen. En wel op een zodanige 

wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs 

bijdragen. 

 

In de praktijk houdt de Ouderraad zich bezig met het organiseren in samenwerking met de 

schoolleiding van de binnen-en buitenschoolse activiteiten. Die door de bijdrage van de ouders en 

met inzet van hulpouders mogelijk wordt gemaakt. 

Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstviering en paasviering, schoolreisje en nog veel meer. 

Kortom activiteiten die het schooljaar en de schooltijd tot een gezellig en saamhorig feest maken. En 

dat is toch wat we allemaal voor ogen hebben voor alle kinderen.  

U kunt de OR leden persoonlijk aanspreken of een mail sturen naar or.regenbooghvs@edumare.nl 

 

1.2 Taken 

De Ouderraad tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

 

• Het vertegenwoordigen van alle ouders/verzorgers 

• Als aanspreekpunt te fungeren voor de groepsouders 

• Aanvaardt en erkent de eigen verantwoordelijkheid van bevoegd gezag, van de schoolleiding 

en van    de Medezeggenschapsraad binnen de grenzen van de bevoegdheden. 

• Het ondersteunen van de school bij het organiseren van de activiteiten 

• Alle (vrijwillige) ouderbijdragen ten gunste van de kinderen te laten komen en te gebruiken 

voor het Doel van de Ouderraad 

•  Het onderhouden van contact binnen het schoolteam, de directie, en de 

medezeggenschapsraad (MR) 

• Het mede organiseren van allerlei activiteiten zoals sinterklaasfeest, Kerst- en Paas viering, 

Koningsspelen, projectvieringen, jubileumvieringen, schoolreisje, afscheid groep 8, zending 

en schoolfotograaf. 

• Het desgevraagd of op eigen initiatief geven van advies aan het schoolteam m.b.t. 

schoolactiviteiten, of op de algemene gang van zaken.  
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1.3 Samenstelling Ouderraad 

De Ouderraad bestond dit jaar uit het algemeen bestuur. Verdeeld onder een Voorzitter, 

Penningmeester en algemene leden. Vanuit de Directie Onze Directeur Carin de Koning en vanuit de 

schoolleiding twee leerkrachten Floortje Seinhorst en Arjen Wielard.  

 

De ouderraad leden waren dit jaar 2020-2021 

• Lia , Voorzitter (Juli 2020-heden) 

• Bianca  , Penningmeester (2019-heden) 

• Krista , algemeen lid (2019-heden) 

• Danielle, algemeen lid (2018-heden) 

• Desiree, algemeen lid ( 2020-heden) 

• Janine, algemeen lid (2018-heden) 

• Sylvia, algemeen lid ( 2021-heden) 

 

1.4 Reglement Ouderraad 

Er is een regelement opgesteld over de Ouderraad. Deze is te vinden op de website van de school  

onder het kopje Ouderraad.  

https://regenboogschool.nl/ 

 

2 Het schooljaar 2020-2021 

Taken die we dit schooljaar hebben vertegenwoordigd zijn: 

Sinterklaasfeest 

De afgevaardigden uit de OR hebben samen met de leerkrachten van deze werkgroep  vergaderingen 

gehouden. Het was moeilijk in te schatten hoe het zou gaan lopen met de maatregelen rondom 

Corona. Dus is ervoor gekozen om een film met Sinterklaas in school op te nemen. Om het risico van 

een zieke sinterklaas en geen feest op school voor te zijn.  

Met de werkgroep zijn er afspraken gemaakt en met sinterklaas op een zaterdag op school bij elkaar 

gekomen om de film op te nemen. Het had best wat voeten in de aarde maar al met al is er een leuk 

resultaat uitgekomen. Het Regenboog Sinterklaasjournaal was een feit. 

De school kadootjes zijn uitgekozen door de  leerkrachten voor de kinderen in de onderbouw. En 

werden ingepakt op school door OR leden. De OR leden deden de boodschappen zoals het 

strooigoed en tussendoortjes op school. De mandarijntjes werden gesponsord en uitgedeeld op 

school.  

De bovenbouw heeft lootjes getrokken en zelf in de klas een feest ervan gemaakt. Met een klaar 

gemaakt strooigoed het mandarijntje en siroop erbij klaargezet door de OR.  
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Kerstviering 

De kerst viering werd voorbereid door de OR leden en de werkgroep leden van de leerkrachten. 

Verschillende zoom vergaderingen gehad. Uiteindelijk voor een luxe pauze moment gekozen op 

school. Omdat door alle maatregelen op school bij elkaar komen niet wenselijk was op dat moment. 

De boodschappen zoals het drinken en de benodigdheden voor het verrassingstasje werden 

ingekocht door de OR. De cup cakes werden besteld bij de bakker door Juf Erika.   

De tasjes werden op school ingepakt door de OR leden en klaar gezet. Ze stonden net op tijd klaar en 

konden meegegeven worden aan de kinderen toen we weer in de lockdown terecht kwamen.  

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf moest worden verzet in november omdat de fotograaf niet de school in kon door 

de verscherpte maatregelen. En werd verplaatst naar maart.  

De fotograaf is aangepast naar de maatregelen. En daarom konden de broertjes en zusjes foto niet 

doorgaan dit jaar, Maar is er alleen gekozen voor de klassen apart en per individu op de foto te 

zetten. Er was een fotograaf op het hoofdgebouw en een fotograaf op de dependance.  

Uiteindelijk is het gelukt en een mooi resultaat geworden waar vele foto’s besteld zijn door de 

ouders.  

 

Pasen 

Ook het paasfeest was door beperkingen een klassen feest geworden. De werkgroep en de 

leerkrachten kwamen bij elkaar dmv teams online.  

Wel hebben we een klein uitgebreide lunch/ontbijt kunnen samen stellen. Er werden verse 

croissantjes opgehaald en verdeeld over het hoofdgebouw en de dependance. En er werden vers 

gekookte eitjes afgeleverd dit allemaal door de OR leden en wat hulpouders.  

Ook was er een zakje gemaakt met wat lekkere chocolaatjes erin voor de kinderen om mee te 

nemen. Dit was van tevoren ingepakt door de leden van de OR met een kaartje eraan vanuit de 

school.  

 

Koningsspelen 

In april vielen de Koningsspelen. Gelukkig mocht er toen wel weer wat georganiseerd worden. Nog 

niet heel uitgebreid maar de werkgroep en de leerkrachten hebben toch wat leuks kunnen opzetten 

voor de kinderen om er een gezellige dag van te maken.  

Het Ontbijt vond niet plaats. Maar daarvoor in de plaats is er wel wat gezonds en een lekkere 

traktatie georganiseerd.  

Het kleuterplein en het hoofdgebouw en Vlotbrug werden de dag ervoor en die ochtend al vroeg 

versierd door de OR leden. En de spelletjes werden neergezet.  

Fruit werd gekocht bij de groente boer en verdeeld over de twee schoolgebouwen. Op school werd 

het nog eens verdeeld over de groepen. Ook een flesje water werd gekocht door de OR leden en 

verdeeld over de gebouwen en de groepen. Zo dat ze een gezonde en lekkere tussendoortje konden 

uitkiezen. Als traktatie werd er nog een IJskar gehuurd waarvan alle leerlingen een ijsje mochten 



uitkiezen. De ijskar kwam op allebei de gebouwen aan. Er was keuze uit sorbet ijs en room bolletjes 

ijs van verschillende smaken. Voor de kinderen die dat niet lustten waren er ook waterijsjes om uit te 

kiezen.  

Tussen de groepen was er een verdeling gemaakt tussen de boven en de onderbouw.  

Groep 1-3 hadden spelletjes die waren gehuurd en verzonnen door de leerkrachten uitgezet op het 

kleuterplein. Onder leiding van een aantal OR leden die hebben geholpen.  

En groep 4-8 hadden spelletjes uitgezet op Vereniging Vlotbrug onder leiding van de leerkrachten en 

de gym leerkrachten vanuit stichting Push.  

Al met al was het een geslaagde dag met een heerlijk zonnetje erbij.  

 

Avondvierdaagse 

Deze kon dit jaar ook niet doorgaan ivm de beperkingen van de maatregelen. Wel werd er 

doorgegeven dat er een programma te volgen was die je zelf kon lopen in de nieuwsbrief.  

 

Afscheid groep 8 

Groep 8 kon niet op kamp gaan omdat we toen in de lockdown zaten helaas.  

Wel hebben ze een leuke activiteiten dag op Outdoor Valley met elkaar gehouden. En hebben ze de 

musical wel kunnen houden al dan wel zonder publiek van de ouders. Het werd opgenomen door een 

hulpouder en zo konden de ouders het bekijken.  

Het was een hele klus om dit zo te organiseren maar het was toch een leuk afscheid om zo te maken 

met elkaar.  

 

Zending 

Deze werkgroep heeft dit jaar er niet veel aan kunnen doen. Voor volgend jaar is de bedoeling dir 

weer goed op te pakken en wat met de school gaan organiseren voor een goed ‘doel’.  

 

Schoolreisje/kamp 

Dit jaar zou er een kamp worden georganiseerd. Deze kon ook niet plaats vinden dit jaar. En ook 

konden de kleuters niet op school reis.  

Om dit te compenseren ook van het jaar daarvoor heeft de school samen met de OR leden in een 

werkgroep een eindejaarsfeest georganiseerd. 

We konden gelukkig op school de besprekingen houden in kleine kring. En zo zijn alle activiteiten 

uitgezet over het hoofdgebouw voor de onderbouw groepen en op de dependance en Vlotbrug voor 

de bovenbouw groepen.  



Er werd een clown en een act van een professor besproken voor bij het hoofdgebouw. En spelletjes 

activiteiten met drie springkussens opgezet verdeeld over de schoolpleinen. De groepen werden 

ingedeeld in groepen zo hebben ze al deze activiteiten kunnen ervaren die dag.  

Op de Dependance en Vlotbrug werd samen met de leerkrachten en stichting Push een heel parcours 

van activiteiten afgegaan.  

Er waren hele klim/survival springbanen en er was een Wipe out en levend voetbal baan. Ook 

konden de kinderen kennis maken met Krav maga en Djembé. 

Het was een zonnige dag met een vol programma. 

Er werden door Stichting Push bidons gesponsord die de kinderen zelf konden vullen voor die dag. En 

Fruit werd ook gesponsord. Het werd allemaal door de OR leden opgehaald en verdeeld over de 

locaties. Als lekkere traktatie tussendoor kreeg iedereen een zakje chips.  

Voor de lunch was er een echte patat kraam besteld. Waar de kinderen een patatje met saus naar 

keuze konden bestellen. En daarbij kregen ze nog een pakje drinken.    

Het was een volle dag voor de kinderen. En het was echt een feestdag op school. Alles is goed 

verlopen die dag. We mogen terug kijken op een geslaagde feestelijke dag.  

 

3  Ouderbijdrage 

De penningmeester van de OR heeft als taak om de hoogte iom de directie voor te dragen aan de 

medezeggenschapsraad. De ouderraad doet vanuit de financiën een voorstel aan de MR hierover. De 

MR stelt de definitieve ouderbijdrage vast.  

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een verzoek tot betaling van de 

ouderbijdrage.  

De ouderbijdrage is er voor om alle activiteiten zoals de werkgroepen en extra’s op school te kunnen 

bekostigen. Voor de school is het van belang om het financiële plaatje rond te krijgen. Zo dat alle 

activiteiten en de kosten daarvan betaald kunnen worden. Al het geld wordt gebruikt voor de 

kinderen op school.   

 

4  Slotwoord 

Het schooljaar 2020-2021 is ondanks alle beperkingen toch nog feestelijk afgesloten.  

Alle betrokkenen willen we dan ook hartelijk bedanken voor alle inzet.  

Het aankomende jaar hopen we weer dat er meer door mag gaan met alle activiteiten.  

De werkgroepen zullen weer aan de slag gaan om leuke dingen voor te bereiden wat ook uitgevoerd 

kan gaan worden. 

We gaan positief het volgende schooljaar in met een nieuwe frisse blik. En hopen op een leuke 

samenwerking met elkaar.   

Namens de Ouderraad, Lia Boekholt.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


