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Jaarverslag schooljaar 2016-2017
Tijdens de jaarvergadering op 13 oktober 2016 is Katelijne Post afgetreden als voorzitter. Rutger van
Vliet en Fenja Hermans zijn afgetreden als algemeen lid. Brigitta Krisman is aangesteld als nieuwe
voorzitter. Ron Molenaar is bedankt voor zijn rol als coördinator Oud Papier Actie, omdat deze actie
gestopt is.
Na de jaarvergadering tot heden is de officiële samenstelling als volgt:
Brigitta Krisman (Voorzitter)
Patricia van der Grift (Penningmeester)
Jolanda Brouwer-van den Bosch (Secretaris)
Veroni Eichelsheim (Algemeen lid)
Quirine Faber (Algemeen lid)
Naast de officiële leden hebben de volgende mensen aangegeven een jaar mee te willen lopen bij de
Ouderraad:
Margreet van der Does
Denise Kruijt
Dionne van Vredendaal
Judith Potman
De OR heeft zich gedurende het schooljaar bezig gehouden met de gebruikelijke activiteiten zoals het
sinterklaasfeest, de kerst en paasviering, het carnaval, afscheidsavond groep 8, kleutermusical,
schoolreisjes, avondvierdaagse, kaartjes bij het Vormsel en Communie. Afhankelijk van de activiteit
organiseert de Ouderraad de gebruikelijke activiteiten geheel of gedeeltelijk of zorgen we voor een
financiële bijdrage.
Hieronder volgt puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar waar de
OR bij betrokken is geweest:
•

Tijdens de ouder-informatie avond van dinsdag 20 september 2016 heeft de voorzitter
informatie gegeven over de ouderraad.

•

Er is dit schooljaar zeven keer vergaderd. Een vergadering ter voorbereiding op de ALV en zes
algemene vergaderingen. Bij drie (algemene) vergaderingen was er een vertegenwoordiger van
het team aanwezig.

•

De jaarvergadering was op 13 oktober 2016 en deze had inclusief de OR leden, directie en
team 8 aanwezigen. Tijdens de jaarvergadering is er besloten om de ouderbijdrage niet te
verhogen, maar gelijk te houden.

•

De OR heeft in elke Info een stukje geschreven om de ouders op de hoogte te houden van de
zaken waarmee we bezig zijn.

•

Er is gestart met de Bag2School actie, deels ter vervanging van de Oud Papier Actie (OPA).

•

Dit schooljaar is het eerste schooljaar dat het schoolgeld per automatische incasso is
geïncasseerd.

•

De OR heeft nieuwe schoolshirts aangeschaft.

•

Dit schooljaar is er bij grote activiteiten (o.a. Sinterklaas en Avondvierdaagse) een nauwe
samenwerking geweest met de Horizon en de Fontein.
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Er is dus weer veel werk verzet om het voor onze kinderen nog leuker te maken op de Notenbalk.
Uiteraard bedanken we alle vrijwilligers voor de ondersteuning die we hierbij gekregen hebben. Alleen
met het bestuur van de oudervereniging zouden we niet alle activiteiten kunnen ondersteunen.
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