
 

 

 

 

 
 

 

 

Ouderraad jaarverslag 2018-2019 

 

Samenstelling OR 

De ouderraad bestond in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden: 

* Simone Nienhuis   voorzitter 

* Annemieke Smits               penningmeester 

* Annette Pelle  secretaris  

* Manuela Hobbel                 lid 

* Chantal Hoogendoorn lid 

* Daisy van der Kooij            lid  

* Angéla Vonk   lid 

 

Algemene ledenvergadering + vaststelling vrijwillige ouder bijdrage 

In de statuten is vastgesteld dat tenminste éénmaal per jaar een algemene 

ledenvergadering bijeen wordt geroepen. Tijdens deze vergadering wordt het financiële 

jaarverslag toegelicht en wordt de begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd. 

Op basis hiervan wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De vrijwillige 

ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019 is 28,50 euro. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur van de ouderraad heeft in schooljaar 2018/2019 vijf keer vergaderd. Bij deze 

vergaderingen waren ook één of twee vertegenwoordigers van het team aanwezig. 

Geplande activiteiten werden besproken en voorbereid en activiteiten die geweest waren, 

werden geëvalueerd, om te kijken of het volgend jaar anders moet. 

 

Overzicht activiteiten 

Klassenouders 
De leden van de ouderraad hebben de taak van klassenouder op zich genomen. De 

klassenouders assisteren indien nodig bij verschillende activiteiten in de klas. 

Schoolreis 

De schoolreiscommissie heeft de bestemming van de jaarlijkse schoolreis uitgekozen. Het 

uitzoeken van busvervoer, de daadwerkelijke boekingen en het innen van het geld voor de 

schoolreis werd door de ouderraad gedaan.  

Kinderpostzegels 

Op obs Het Tweespan gaan de kinderen van groep 7 en 8 met kinderpostzegels langs de 

deur. De ouderraad ondersteunt bij het in goede banen leiden van deze actie. De 

opbrengst gaat naar het goede doel van de kinderpostzegels en dit jaar ging ook een 

gedeelte naar een zelf gekozen doel namelijk speeltuinvereniging Kindervreugd. 

Schoolfotograaf 

Op de ochtend dat de schoolfotograaf er was, was er een delegatie van de ouderraad 

aanwezig om te assisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

De ouderraad organiseerde samen met het schoolteam het sinterklaasfeest en 

ondersteunde het team bij de activiteiten rond het Sinterklaasfeest. Zo zorgde de 

ouderraad voor aankleding van de school, de kleding en het schminken van de 

goedheiligman en zijn knechten, de aankoop en het inpakken van de cadeautjes en de 

aankoop van het snoep- en strooigoed. 

Kerst 

De ouderraad organiseerde samen met het schoolteam en de ouderparticipatie de 
kerstbraderie. De ouderraad zorgen tevens voor de aankleding van de school.  

Paasontbijt 

Net als voorgaande jaren was er weer een paasontbijt. Hiervoor werden door de 

ouderraad de nodige inkopen gedaan. De klassenmoeders hebben in de klas geholpen en 

de afwas is gedaan. 

Vossenjacht 

Aansluitend aan het paasontbijt was er voor de leerlingen van groep 1 tot en met 7 een 

vossenjacht georganiseerd door de ouderraad waarbij de leerlingen uit groep 8 

functioneerden als vos.  

Musical 

De ouderraad ondersteunt de leerkracht vanaf de meivakantie tot aan de musical bij het 

instuderen van de musical. 

Afscheid groep 8 

In de laatste week van het schooljaar heeft de ouderraad het team bijgestaan rondom de 

musical, de borrel nadien verzorgd en de barbecue/gourmet voor het team en groep 8 

georganiseerd. 

Luizen 

Na iedere vakantie zijn de kinderen door moeders van de ouderraad en hulpmoeders 

gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen. Door het regelmatig luizen en door gebruik 

te maken van luizenzakken voor de jassen is een al een geruim aantal jaren een 

luizenexplosie voorkomen.  

Poetsavonden 

In het schooljaar 2018/2019 zijn 2 poetsavonden georganiseerd. De ouderraad heeft 

samen met het team en hulpouders de klassen en de gemeenschappelijke ruimtes een 

extra schoonmaakbeurt gegeven. Tevens werd voor de koffie gezorgd.  

Groene avond 

In het schooljaar 2018/2019 is er 2 keer een  “groene avond/ochtend” georganiseerd. De 

ouderraad heeft samen met hulpouders het schoolplein onkruidvrij gemaakt en geveegd.  


