Jaarverslag Ouderraad Koninginnenlaan – Julianaweg
Schooljaar 2018-2019
Met dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de taken en werkzaamheden van de ouderraad
in het schooljaar 2018/2019.
Samenstelling Ouderraad
Esther de Vries
Melanie Verdouw
Petra de Brake
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Bianca Zwambag
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Sandra Geubbelmans
Marion Kleij
Bea Klijn Velderman

: voorzitter
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: lid
: lid
: lid
: lid
: lid
: lid
: lid
: team
: team

Taken
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders en verzorgers van leerlingen en is een klankbord
voor MR, directie en team. Daarnaast beheert de ouderraad de financiën uit de
ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten gefinancierd waarvoor de
overheid geen geld geeft, zoals onze vieringen, sinterklaas- en schoolfeest. De ouderraad is
verder vooral praktisch en helpt en organiseert hulp bij de binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Uit de ouderraad worden de klassenouders (contactouders) gekozen voor elke
groep. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht en de ouders en helpen mee met
het organiseren van de verjaardag van de juf/meester. Om deze taken te organiseren, heeft
de ouderraad 6 maal vergaderd.
Activiteiten
Bij de betrokken activiteiten wordt vanuit de ouderraad een contactpersoon aangewezen die
het aanspreekpunt is voor het team. In het afgelopen verslagjaar is de ouderraad betrokken
geweest bij de volgende activiteiten:
● Happy hour
● Luizencontrole (iedere woensdag na de schoolvakanties)
● Schoolreisje
● Schoolfotograaf
● Peuterinloop (3 x dit schooljaar)
● Goede doelen actie (flessenactie + sponsorloop sept 2019)
● Sinterklaas
● Kerstviering
● Vreeswijk bij Kaarslicht
● Ouder-, rapport-, start- en infoavonden (coördinatie koffieschenken)
● Meester/juffendag
● Decoratie hoekje ingang koninginnenlaan
● Paasviering
● Korfbaltoernooi
● Atletiekdag

●
●
●
●

Lief en leed activiteiten
Verkeer: fietsexamen groep 7 en trapvaardig groep 5 (dode hoek les groep 8 is niet
door gegaan
Beheer school t-shirts à aanschaf schoolhesjes
Slotdag

Contactouders
Iedere klas heeft een contactouder (zogenaamde klassenouder) uit de OR. Tijdens de
informatie avonden in de groepen aan het begin van het schooljaar, wordt dit onderwerp
toegelicht. Deze ouder heeft de taak te ondersteunen en te assisteren bij activiteiten in de
klas, welke in overleg met de leerkracht plaatsvinden. Contactouder kan zelf personen
benaderen om te assisteren bij activiteiten in de groep. Een contactouder kan ook besluiten
alles in de klas via een hulpouder te regelen, dit als de contactouder zelf geen kind in de
groep heeft en niet bekend is met ouders en leerkracht.
Ouderbijdrage
De activiteiten die er georganiseerd worden en alle extra`s die de kinderen krijgen, worden
bekostigd uit de ouderbijdrage. Alle ouders worden (herhaald) verzocht deze bijdrage te
betalen, echter de bijdrage is vrijwillig en is wettelijk gezien niet verplicht.
De medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven van de bijdragen.
Tevens wordt de hoogte van de bijdrage voor het schooljaar erop vastgesteld door de MR.
De OR adviseert de MR hierover. Door middel van een financieel jaaroverzicht wordt ook
verantwoording afgelegd aan de ouders en aan het bestuur. Iedereen krijgt aan het begin
van het schooljaar een e-mail via Mijn School waarin de wijze van betaling staat uitgelegd.
De ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar:
Gezin met één kind op school
€ 35,00
Gezin met twee kinderen op school € 55,00
Gezin met drie kinderen op school € 70,00
Gezin met vier kinderen op school € 85,00
Gezin met vijf kinderen op school
€ 100,00
Voor kinderen die voor 1 februari starten wordt een volledige ouderbijdrage gevraagd.
Stromen kinderen na 1 februari in, dan wordt de ouderbijdrage gehalveerd.

