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Algemeen jaarverslag 2019-2020 oudervereniging RK Basisschool Tarcisius 
 
Het algemeen jaarverslag van de Oudervereniging 2019-2020 wordt voorgelezen door de Voorzitter. 
 
Het was een bewogen schooljaar. Een unieke en bijzondere situatie is ontstaan toen 16 maart 
landelijk alle scholen hun deuren moesten sluiten wegens de corona situatie die toen al langere tijd 
in ons land aan de gang was. Een schooljaar vol met uitdagingen, aanpassingen en emoties.  
Van les in de klas met alle leerlingen samen, naar thuisonderwijs “alleen”. Van een duidelijke 
dagindeling was het voor de leerlingen en leerkrachten, maar ook voor de ouders schakelen naar 
weekopdrachten thuis maken. Via video instructies, online lessen, WhatsApp en e-mail kregen de 
leerlingen de nodige uitleg passend bij de weekopdrachten. 
op 11 mei gingen de scholen weer geleidelijk open, wat ook weer voor nieuwe uitdagingen zorgde. 
Na een korte periode van twee dagen per week naar school mogen met een beperkt aantal 
leerlingen mocht op 8 juni de school weer helemaal open, eindelijk weer met alle leerlingen samen in 
de klas.  
In deze periode hebben we dus ook meerdere activiteiten moeten annuleren, echter hebben we ook 
voor passende nieuwe activiteiten gezorgd.  
Ieders flexibiliteit en inzet heeft ertoe geleid dat deze, nog nooit eerder voorgekomen, periode 
“goed” is verlopen.  
“Inmiddels is in het nieuwe normaal alles weer zo gewoon mogelijk”.  
 
 
A. Bestuursleden oudervereniging en leden activiteitencommissie 
Het bestuur van de oudervereniging (OVT) wordt gevormd door ouders van de leerlingen van 
basisschool Sint Tarcisius.  
Afgelopen schooljaar (2018 - 2019) hebben de voorzitter en secretaris van de OVT hun taken 
overgedragen aan respectievelijk, Nicolle Verkoeijen en Linda Willems. 
Dit schooljaar heeft Wilma Wiersma door omstandigheden haar taken als lid van de OVT helaas 
moeten neerleggen. Hiervoor in de plaats zijn Tessy Dewitte en Cecile van Geffen gekomen. De OVT 
bestaat uit 5 bestuursleden.  
In de loop van het schooljaar 2019 - 2020 zijn enkele nieuwe leden voor de activiteitencommissie 
(AC) geworven. De AC bestaat momenteel uit 18 personen.  
Om alle activiteiten te kunnen blijven continueren zijn er diverse wervingsmomenten geweest en 
blijft het werven van nieuwe leden een jaarlijks aandachtpunt.  
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B. Door de activiteitencommissie zijn gedurende het schooljaar 2019-2020 de volgende 
activiteiten georganiseerd: 
 
1. Kienavond 25 oktober 2019 
Leerlingen en ouders kunnen zich voor deze activiteit inschrijven, deze activiteit vindt plaats buiten 
schooltijden.  
De kienavond vindt plaats in de zaal van het Bernardinus College. Tijdens deze avond zijn er vele 
leuke prijzen te winnen, die zijn gesponsord door ondernemers uit de buurt. Gemiddeld spelen we 6 
ronden. Met prijzen voor 1 rijtje, 2 rijtjes en een volle kaart, hierbij is onderscheid gemaakt in 
kinderprijzen en prijzen voor volwassen.  
Evaluatie: De avond was een groot succes, een geslaagde avond. Net zoals voorgaande jaren is er 
weer flink gesponsord waardoor er enorm veel prijzen ter beschikking waren. 
De opkomst was dit jaar minder dan afgelopen jaren, de opbrengst was hierdoor ook minder. 
Volgende keer dus meer aandacht voor de promotie voor deze leuke gezellige avond.  
Financieel: Kosten: €202,15. Opbrengst €343,35. Winst €141,20. 
 
2. Sinterklaasviering 3 december 2019 
Groep 1 t/m 4: In de week voor pakjesavond worden de schoentjes gevuld met iets lekkers. Sinds 
afgelopen schooljaar worden per klas aan de juffen de benodigdheden hiervoor afgegeven en vullen 
zij zelf de schoentjes.  Voorafgaand aan pakjesavond komen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek 
brengen aan school. De kinderen zingen Sinterklaasliedjes voor een feestelijk ontvangst. Op een of 
andere manier gaat er ieder jaar iets mis, wat voor veel spektakel bij de kinderen zorgt. Gelukkig 
loopt het ieder jaar ook weer goed af.  
Sinds schooljaar 2018- 2019 gaat de Sint alleen nog naar de dependance, omdat daar de groepen 1 
t/m 3 zitten. Groep 4 gaat die ochtend ook naar de dependance. Er zijn diverse optredens van de 
kinderen. Zwarte pieten zorgen ervoor dat bij terugkomst in de klas een cadeautje en iets lekkers 
klaarligt.  
Groep 5 t/m 8: De groepen 5 t/m 8 maken een surprise voor elkaar en krijgen daarnaast nog een 
cadeau voor de hele klas. 
De school is die dag om 12:00 uur uit.   
Evaluatie: Vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van onze “oude, vertrouwde ”Sinterklaas. 
Er is na lang zoeken een ‘nieuwe’ Sinterklaas gevonden. Het was een leuke en gezellige dag. De 
voorbereidingen verliepen goed.  Dit jaar is Sinterklaas voor het eerst per boot gekomen, echter niet 
per water maar op een aanhanger. Een medewerker van Tarcisius heeft hiervoor zijn boot ter 
beschikking gesteld, dank hiervoor.  
De entree groep en peuterspeelzaal hebben ook een bezoek gebracht aan Sinterklaas. Voor alle 
partijen was het even aftasten maar het is zo goed bevallen dat deze ‘nieuwe’ Sinterklaas volgend 
schooljaar weer onze school komt bezoeken.  
Financieel: Kosten: €2.038,84 
 
3. Kerstviering 19 & 20 december 2019 
De invulling van de Kerstactiviteit is ieder jaar anders. Er is in samenspraak met school besloten een 
roulatie systeem te hanteren. Film / Kerstmarkt / Kerkelijke activiteit.  
De school is op die vrijdag om 12:00 uur uit.  
Evaluatie: Op donderdag 19 december zijn de groepen 1 t/m 5 zijn naar Mees Kees in de wolken 
geweest, de groepen 6 t/m 8 naar Jumanji. Op vrijdag was er in de klas een kleine afsluiting. Hier 
heeft iedere klas een eigen aanvulling aangegeven. De onderbouw had op de dependance een 
‘Kerstspel’.  
De film vonden ze leuk, maar gaf geen of onvoldoende kerstgevoel.  
Financieel: Kosten: €22,60, de bioscoop  is door school in zijn geheel betaald.  
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4. Carnaval: uitroepen prins/ bloemenmeisje 11 februari 2020, carnavalsviering op school 21 
februari 2020 en kinderoptocht 
Enkele weken voor de Carnaval kunnen leerlingen van groep 7 en 8 zich opgeven als prins, 
bloemenmeisje of lid van de raad van elf (zowel jongens als meisjes). Anderhalve week voor de 
Carnaval worden de prins en het bloemenmeisje geproclameerd en de raad van elf bekend gemaakt.  
De vrijdagochtend voor Carnaval mogen de kinderen verkleed naar school komen. De kleuters vieren 
Carnaval in de gymzaal van de dependance, de groepen 3 t/m 8 lopen in een optocht naar A gene 
Bek om daar Carnaval te vieren. Meestal verzorgd iedere klas 1 optreden en komt de Heëlesje 
Vastelaovendsvereniging De Winkbülle met de stadsprins, jeugdprins en raad van elf ook langs. Alle 
kinderen krijgen een passend tussendoortje.  
De school is die dag om 12:00 uur uit.  
Op carnavalszaterdag lopen leerlingen, ouders en leerkrachten met de schoolprins, bloemenmeisje 
en raad van elf mee in de kinderoptocht van Heerlen. Hiervoor worden gezamenlijke 
carnavalspakken en attributen gemaakt. Voor deelname aan de optocht wordt een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.  
Evaluatie Schoolcarnaval vrijdag 21 februari: het was een hele geslaagde en gezellige ochtend. 
Alleen het geluid tijdens de optocht naar a gene bek is te weinig. Niet alle kinderen kunnen de 
muziek horen. Ook het geluid tijdens de optredens is niet goed. Volgend jaar kijken of er eventueel 
een betere geluidsinstallatie aangeschaft kan worden. Voor de prins, bloemenmeisjes en raad van elf 
is het een lange ochtend. Zij staan de hele tijd. Voor volgende keer een bankje regelen zodat ze af en 
toe ook kunnen zitten. 
Evaluatie Kinderoptocht zaterdag 22 februari: De pakjes voor de kinderoptocht zijn zoveel mogelijk 
gezamenlijk gemaakt. Iedereen hielp elkaar met het knippen, en in elkaar zetten van de pakjes, 
hoeden en attributen. Het resultaat zag er top uit. We hebben de 3e prijs gehaald. Dit kwam door een 
aantal kritische noten. De groep liep niet als ‘groep’. Iedereen liep als individu en had vaak telefoons 
in de handen. Ook de zichtbaarheid was door de bus beperkt. Met deze punten gaan we de volgende 
keer aan de slag. 
Financieel: Kosten Carnaval op school: €473,50. Kosten optocht €2.023,50  
Opbrengst optocht i.v.m. van eigen bijdrage €1.460,-  
De totale kosten €1.037,- 
 
5. Paasviering 10 april 2020 
Afgelopen jaren is hier op een wisselende manier invulling aan gegeven. Vorig schooljaar was er voor 
zowel de onderbouw als bovenbouw een speurtocht georganiseerd. Dit was zo’n succes dat we er dit 
jaar voor gekozen hebben nogmaals een speurtocht te organiseren.  
Voor de onderbouw wordt de speurtocht rondom school uitgezet, de bovenbouw loopt richting de 
Weltervijver. Onderweg worden er verschillende activiteiten en spellen gedaan, waarbij de kinderen 
een paaslolly, een ei en een flesje water krijgen.  
Evaluatie: Deze activiteit is geannuleerd i.v.m. de corona maatregelen.  
Er is wel een kleurwedstrijd georganiseerd. Alle kinderen in alle klassen hebben een kleurplaat 
gekregen, per klas is er een winnaar bekend gemaakt via ISY. De winnaars en winnaressen hebben 
een leuk prijsje ontvangen.  
Daarnaast hebben de leerkrachten een kleine traktatie gekregen.  
Financieel: Kosten: €159, 12  
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6. sportdag/ koningspelen 17 april 2020 
De groepen 1 en 2 hebben deze dag een sportdag die meestal plaatsvindt in speeltuin ’t Olifantje, 
afgelopen jaar is deze verplaatst naar de dependance. Bij deze activiteit zijn veel hulpouders nodig. 
Er staan een tiental spellen her en der opgesteld, de kinderen worden in groepjes verdeeld onder 
begeleiding van hulpouders en gaan zo alle spelletjes uitvoeren.  
Voor de groepen 3 t/m 8 worden de koningspelen georganiseerd door de gemeente i.s.m. het CIOS. 
Door de Jumbo wordt het ontbijt verzorgd. 
Evaluatie: Deze activiteit is geannuleerd i.v.m. de corona maatregelen.  
Financieel: Geen kosten gemaakt.  
 
7. Extra ingezette activiteit ijscokar 12 juni 2020 
Evaluatie: Om te vieren dat de kinderen weer volledig naar school mochten, hebben we ze verrast 
met een heerlijk ijsje van Gelato Da Domenico. Alle kinderen én de Juffen/Meesters werden 
getrakteerd op een ijsje. We hebben alleen maar blije gezichten gezien. Dus dat was een geslaagde 
verrassing na een periode van geen en beperkt school. 
Financieel: €686, 40 
 
8. Vossenjacht met Feestavond 3 juli 2020 
Leerlingen en ouders kunnen zich voor deze activiteit inschrijven, deze activiteit vindt plaats buiten 
schooltijden. De vossen (verklede leerkrachten) zijn verspreid door de hele wijk Bekkerveld- Aarveld. 
De groepjes krijgen van elke vos een stempel en alle stempels samen vormen de oplossing voor de 
vossenjacht.  
Aansluitend zal er een feestavond zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De organisatie kiest 
een thema en zorgt voor tafels, stoelen, drinken, eten, muziek, aankleding en bonnenverkoop (voor 
consumpties). Na afloop is het de bedoeling dat iedereen samen helpt met opruimen. 
Evaluatie: Deze activiteit is geannuleerd door corona maatregelen. 
Financieel: Geen kosten gemaakt.   
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9. Afscheid groep 8 juli 2020 
Op de laatste woensdag van het schooljaar regelt de AC (eventueel met enkele ouders van groep 8 
leerlingen) traditiegetrouw een brunch/ high tea voor de groepen 8. Als de leerlingen en 
leerkrachten dit nuttigen gaan de ouders die dat willen samen naar café de Fabel voor een drankje 
en een hapje. Daarna nemen de ouders samen met de kinderen op ludieke wijze afscheid van school. 
De leerlingen worden één voor één aangekondigd om via een glijbaan luchtkussen de 
spreekwoordelijke “sprong in het diepe” te maken.  De ouders van groep 8 leerlingen en alle andere 
leerlingen van groep 4 t/m 7 staan rondom het luchtkussen. Aansluitend is er ruimte om afscheid te 
nemen van de leerkrachten, de directeur en de school.  
s’ Avonds wordt er nog een eindfuif georganiseerd bij café de Fabel voor alle groep 8 leerlingen en 
leerkrachten.  
Door leerkrachten van school wordt er elk jaar een kamp en een musical georganiseerd, de AC heeft 
hier geen aandeel in.  
Evaluatie: Voor de groepen 8 hebben de corona maatregelen veel impact gehad. Geen cito toetsen, 
geen kamp, geen musical, geen ‘normaal’ afscheid op de laatste schooldag. Ondanks dat alles anders 
moest, passend binnen de geldende maatregels hebben zowel de leerkrachten van groep 8, de 
ouders van de leerlingen van groep 8 en de leden van de AC / OVT hun uiterste best gedaan om voor 
de leerlingen van groep 8 het einde van hun schooltijd zo leuk en “gewoon” mogelijk te laten 
verlopen.  
Er zijn hier en daar wat strubbelingen en miscommunicaties geweest maar het was voor de kinderen 
van groep 8  top geregeld. 
- KAMP: Het kamp is geannuleerd. De groepen 1 t/m 7 hadden de woensdagen vrij, zodat de 
leerkrachten in de gelegenheid waren te helpen met de alternatieve activiteiten voor groep 8. Er zijn 
op 3 woensdagen leuke activiteiten georganiseerd in plaats van het kamp. O.a. Een stormbaan en 
spellenochtend bij Bekkerveld. In de laatste schoolweek zijn ze gaan zwemmen en hebben de dag 
afgesloten met een BBQ op school.  
- MUSICAL: De musical heeft wel plaatsgevonden maar op een aangepaste manier. De leerkrachten 
hebben samen met de leerlingen en een filmploeg de musical op school opgenomen. Op een later 
moment is deze in de Royal uitgezonden voor zowel ouders als leerlingen van groep 8. Om de avond 
nog feestelijker en bijzonderdere te laten zijn kwamen alle leerlingen in galakleding. Dit is door 
iedereen heel positief ontvangen.  
- LAATSTE SCHOOLDAG: Op de laatste schooldag was er een gezellige high tea voor alle leerlingen 
van groep 8. Het moment in café de Fabel zoals normaliter wordt georganiseerd is geannuleerd. Het 
moment van “de sprong in het diepe maken” is onder aangepaste omstandigheden door kunnen 
gaan.  
- EINDFUIF: Tot slot is er nog door de ouders van de leerlingen van groep 8 zelf een eindfuif geregeld. 
Op locatie van de scouting.   
Financieel: totale kosten €1.319,- 
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10. Extra ingezette activiteit Picknick 
Evaluatie: Omdat door de geldende corona maatregelen een aantal activiteiten niet doorgingen en 
ook het schoolreisje kwam te vervallen. Hebben wij gezocht naar een leuk alternatief. Hierbij 
mochten geen hulpouders aanwezig zijn. 
Het alternatief was een uitgebreide picknick voor alle groepen. Verdeeld over maandag 6 juli en 
dinsdag 7 juli. Verdeeld over 2 velden (het Bekkerveld en het grote veld aan de Cicerostraat) hebben 
we voor alle groepen een feestelijke picknick georganiseerd. Jumbo Limbrichterveld heeft alles 
geleverd tegen een mooi tarief. Met een aantal fanatieke hulpmoeders hebben we meer dan 1000 
broodjes gesmeerd, meloen gesneden en heerlijke hapjes klaargezet. Iedere groep had een eigen 
kleurrijk picknickkleed met feestelijke aankleding. Het was een echt feestje! Jammer dat het weer 
niet altijd mee werkte. Maar het was een meer dan geslaagde activiteit. Die we zeker nog eens 
kunnen herhalen. 
Financieel: Kosten: €1.389, 95  
 
C. Naast activiteiten voor de kinderen besteed de oudervereniging ook aandacht aan: 
 
 schoolkalender 

Ieder jaar maakt de OVT een schoolkalender met daarop alle belangrijke data (vakanties, 
studiedagen, feestdagen, AC en MR vergaderingen, luizencontrole, versieren en de start en 
sluitingsdata van speeltuin ‘t  Olifantje). In de kalender staan de foto’s van alle teamleden/ 
leerkrachten en de namen van de sponsoren die Tarcisius een warm hart toedragen en de 
kalender willen sponsoren. De kalender wordt verder aangekleed met tekeningen van kinderen. 
Vanaf schooljaar 2017- 2018 is de sponsorbijdrage 50 euro. Op de website van de school staat de 
digitale versie. De kalender wordt na de vakantie uitgedeeld, daarom worden een maand voor de 
vakantie de studiedagen en vakanties voor het komend schooljaar via ISY gedeeld.  
Evaluatie: Voor het schooljaar 2020/2021 is besloten om de papieren kalender niet meer te laten 
maken en uit te delen. Dit heeft meerdere reden. Ten eerste is het niet meer kosten dekkend, de 
kalender kost meer dan dat het door sponsering oplevert. Ten tweede is het een belasting voor 
het milieu. Ten derde de papieren kalender is een enorm tijdrovende klus, en elk jaar weer zijn er 
onnodige fouten te vinden waardoor de kalender vaak vertraagt en pas in de tweede/ derde 
week van het schooljaar meegegeven kan worden aan de kinderen. Ten vierde komt er elk jaar 
een digitale kalender via ISY, deze is net zo overzichtelijk en handig te gebruiken als een papieren 
kalender. En deze is al veel inzichtelijker voor ouders wat ook een enorm voordeel is. Als OVT 
willen we ook graag meebewegen in de digitale wereld.  
Aan het eind van dit schooljaar 2020/2021 zal worden geëvalueerd of de digitale kalender goed 
ontvangen is en de papieren kalender definitief kan vervallen. 
Financieel: (Kosten gemaakt voor kalender schooljaar 2019-2020 €1800,-, Sponsoropbrengsten 
€1550,-.   
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  Versiering ramen 
De coördinatie hiervan is in handen van Stephanie Kessels. 
De versiergroep zorgt ervoor dat de school er altijd gezellig uitziet door de aankleding passend bij 
het seizoen of inspelend op een thema te bedenken en aan te brengen. Deze thema’s zijn herfst, 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, voorjaar en de zomer. Sinds schooljaar 2018- 2019 wordt 
alleen nog op het hoofdgebouw de ramen versierd en verzorgen de leerkrachten van de groepen 
1 t/m 3 de raamversieringen van de dependance samen met de kinderen.  
De versierdata staan vermeld op de kalender en er is een groepsapp waarin afspraken gemaakt 
worden. Nieuwe hulpouders zijn altijd welkom. 
Evaluatie: Er is een eigen groepsapp gevormd voor de versier commissie. Een paar dagen voor de 
data zoals op de kalender vermeld is wordt er in de algemene groepsapp van de AC nog om hulp 
gevraagd. Er zijn ook telkens nieuwe aanmeldingen voor versier ouders, maar helaas melden veel 
ouders zich de dag voor het versieren waardoor er alsnog een tekort aan ouders is.  
Nadat in maart de school gesloten is en in juni weer geheel open is gegaan met in achtneming 
van bepaalde maatregelen en regels (zo mogen er geen ouders in school) is het erg lastig 
geworden om te kunnen versieren. Naar een passende oplossing wordt nog gezocht.  
Financieel: € 16,50 kosten 
 

 luizenouders 
Sharon Parente is de coördinator van de Luizenouders.  
Iedere woensdag na de schoolvakanties worden alle groepen door ouders gecontroleerd op de 
aanwezigheid van neten en/of luizen. Staarten, vlechten e.d. worden losgehaald om op een 
gedegen manier controle te kunnen uitvoeren. Mochten er in een groep neten en/of luizen 
geconstateerd worden, dan krijgen alle leerlingen van die groep een brief mee, of een bericht op 
ISY  waarop staat dat in hun groep luizen geconstateerd zijn. De ouders van het kind  waarbij 
neten en/of luizen geconstateerd zijn worden door de leerkracht of coördinator gebeld om ze op 
de hoogte te stellen en uit te leggen welke maatregelen zij kunnen treffen. Naar aanleiding van 
de richtlijnen van de GGD is in overleg met de coördinator en Directie enkele jaren geleden 
besloten het gebruik van luizenzakken af te schaffen. Gebleken is dat deze niet helpen bij de 
bestrijding of tegengaan van uitbreiding. De focus ligt op het correct behandelen van het kind. In 
de nieuwe richtlijnen wordt zelfs het gebruik van lotion of shampoo niet meer geadviseerd, maar 
ligt de nadruk op het dagelijks kammen met een netenkam. Echter, wij zullen de ouders wel 
degelijk adviseren, naast het kammen wel een shampoo of lotion te gebruiken. Drie weken na de 
grote controle worden nacontroles uitgevoerd in de klassen waar neten en/of luizen 
geconstateerd zijn. Tijdens deze controle worden ook alle kinderen gecontroleerd die bij eerste 
controle afwezig waren. Mocht bij nacontrole blijken dat er nog steeds neten en/of luizen zijn, 
dan herhaalt de gehele procedure zich. Eventuele tussentijdse controles zijn er uiteraard ook, als 
ouders zelf melden dat hun kind luizen heeft. Dit kan gemeld worden aan de leerkracht of aan de 
coördinator. Uit het feit dat we bij bijna elke controle neten en/of luizen vinden, blijkt hoe 
belangrijk het is dat deze controles gebeuren. 
De data voor luizen controle staan vermeld op de kalender en er is een soort van vast groepje 
gevormd.  
Evaluatie: Er is een eigen groepsapp gevormd voor de luizen oudersgroep. Een paar dagen voor 
de data zoals op de kalender vermeld is wordt er in de algemene groepsapp van de AC nog om 
hulp gevraagd. Er zijn ook telkens nieuwe aanmeldingen voor luizenouders, maar helaas melden 
veel ouders zich de dag voor de controle af waardoor er alsnog een tekort aan ouders is. 
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Nadat in Maart de school gesloten is en in juni weer geheel open is gegaan met in acht neming 
van bepaalde maatregelen en regels (zo mogen er  geen ouders in school) heeft er geen luizen 
controle meer plaats kunnen vinden. Wel komt er geregeld een bericht op ISY dat ouders zelf 
hun kinderen goed moeten blijven controleren op neten en/ of luizen en als een kind luizen heeft 
deze te behandelen en door te geven aan desbetreffende leerkracht en/ of coördinator. Naar 
een passende oplossing wordt nog gezocht.  
Financieel: Geen kosten 
 

 Contact met de Directie van Tarcisius 
Zowel vanuit de Directie als vanuit de OVT is er behoefte aan een periodiek overleg. Er vindt 4 á 5 
keer per jaar een overleg plaats. Tussentijds is via de e-mail / telefoon contact voor vragen over 
financiën, advies in sommige schoolse zaken ed. 
 

D.  Doelen van de OVT  
 
 Doelen van afgelopen schooljaar 2019- 2020 
Actiepunten voor AC/OVT: 
- Website OVT/ AC actualiseren en activiteiten ook op facebook promoten  niet opgepakt.  
- Draaiboeken van alle activiteiten maken en actualiseren. Activiteiten regelmatig aanpassen of 
roulatiesysteem  gerealiseerd.  
- Inventarisatielijst kast maken voor spullen van AC  deels gerealiseerd. Bij verhuizing naar 
nieuwe school zal dit weer opgepakt worden.  
 
Actiepunten voor directie: 
- Fietsenstalling hoofgebouw opknappen  gerealiseerd. Ook de fietsenstalling Dependance is 
opgeknapt. 
- Hoofdingang (grote en kleine hal) opknappen/ moderne uitstraling geven/ vernieuwen  deels 
gerealiseerd.  
- Blijven sturen op actieve rol van leerkracht bij activiteit  gerealiseerd. Aan elke activiteit is 
een of meerdere leerkrachten gekoppeld.  
- Communicatie over nieuwbouw  gerealiseerd.  
 
 Doelen voor komend schooljaar 2020 – 2021 
Actiepunten voor AC/ OVT: 
- Schoolpleinen aantrekkelijk houden voor leerlingen. Denk hierbij aan het bij maken van de witte 
lijnen voor de spellen, controle op klimmuur, verfwerk ed.  
- Actualiseren van website (is al voor de 3e keer een terugkomend actiepunt).  
- Voor de verhuizing inventarisatielijst maken en spullen van AC ordenen.  
 
Actiepunten voor directie:  
- Communicatie over nieuwbouw. 
- Ook dit schooljaar hebben we weer te maken met corona maatregelen, zorgen voor goede 
instructies en communicatie hierover.  
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E. Financiële verslag 

In het financiële verslag (zie bijlage) is na te lezen welke inkomsten uit de ouderlijke bijdrage, 
sponsoring en activiteiten zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed.  
Schoolreis wordt elk jaar door school gecoördineerd, echter de kosten worden door de OVT 
betaald vanuit de ouderbijdrage.   
 

Heerlen, oktober 2020 
 
Voorzitter OVT: Nicolle Verkoeijen.  
Secretaris: Linda Willems 
Penningmeester: Monique Stevens 
Algemeen bestuursleden: Tessy Dewitte en  Cecile van Geffen.  
 


