Jaarverslag OR 2019-2020

Jaarverslag Ouderraad 2019-2020
Dit is het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van OBS Ontdekking. De OR ondersteunt het Ontdekkingteam (leerkrachten en directie) van de Ontdekking bij het organiseren en begeleiden van bijzondere
activiteiten voor onze kinderen tijdens het schooljaar.
Jaarlijkse feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. De sportdagen en het afscheid van groep 8 worden
ondersteund door de OR. Voor iedere activiteit is er een commissie die bestaat uit teamleden van De
Ontdekking en leden van de OR.
Samen overleggen we over de activiteiten en regelen alles wat daarbij komt kijken. De OR regelt de
inkoop, draagt zorg voor extra begeleiding bij de activiteiten en helpt bij het versieren en opruimen
van de school. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen. Ook dit jaar hebben we weer kunnen
rekenen op de hulp van vele enthousiaste ouders en het Ontdekking-team. Onze dank is groot!
De OR vergadert minimaal zes keer per jaar. Daar wordt informatie uitgewisseld over de actuele gang
van zaken op school.

Ouderbijdrage
De overheid stelt geld ter beschikking aan onze school voor onderwijs, huisvesting en onderhoud. De
school besteedt dit geld zo effectief mogelijk. Er worden echter geen middelen beschikbaar gesteld
voor de genoemde activiteiten. Ook deze activiteiten zijn voor de kinderen heel belangrijk.
Om de genoemde activiteiten samen met school te kunnen organiseren, wordt er van de ouders een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het
schooljaar 2019-2020 bedroeg de ouderbijdrage € 40,00.

Jaarvergadering
Elk najaar vindt de Jaarvergadering plaats. In het verleden werden alle ouders hiervoor van harte
uitgenodigd. In schooljaar 2018-2019 zijn we overgegaan op een schriftelijke jaarvergadering,
aangezien de jaren daarvoor alleen leden van de ouderraad, medezeggenschapsraad en de directie bij
deze vergadering aanwezig waren. Was het hiervoor een keus, is het in deze tijd van corona geen keus
en kunnen we niet anders dan de jaarvergadering schriftelijk af te doen. We delen schriftelijk met u
welke activiteiten er het afgelopen jaar waren en wat de plannen zijn voor dit schooljaar. De
penningmeester van de OR legt schriftelijk verantwoording af aan de leden en de kascommissie over
de bestedingen van de financiële middelen. Alle documenten worden op de site van de Ontdekking
geplaatst.
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Leden Ouderraad
De Ontdekking is een grote school. Voor het team van de Ontdekking en de OR is het elk jaar een
uitdaging om alles rondom de feesten en andere festiviteiten goed te laten verlopen. Dankzij de inzet
van de OR-leden, het Ontdekking-team en enthousiaste ouders is het wederom gelukt.
Aan het einde van het schooljaar 2019 - 2020 zijn er 5 OR-leden gestopt. Hartelijk dank Suzan, Birgul,
Daniella, Raakhie en Simone voor jullie inzet afgelopen jaren.

Overzicht OR Leden & Vergaderingen 2019-2020
#

Naam

Rol

Groep

#

Datum

Bijeenkomst

1

Suzan Verlaan

Voorzitter

7c

1

24-sep-19

OR vergadering

2

Debbie Poulus

Voorzitter

8c, 6c,
5neo

2

31-okt-19

OR vergadering

3

Adriënne van Tiggelen

Lid

6c, 3a

3

13-nov-19

OR/MR jaarvergadering

4

Anouk Boeree

Lid

7c

13-jan-20

OR vergadering

5

Ayşegul Colak

Lid

4e, 1/2c

10-mrt-20

OR vergadering

6

Birgul Kurt

Lid

8a

18-mei-20

OR vergadering (online)

7

Daniella van de Stolpe

Lid

8d

23-jun-20

Evaluatie & 2020-2021

8

Evelien de Vries

Secretaris

6d, 4d

9

Jessica Boot

Lid

6c

10 Lisa Leben - Van Vliet

Lid

6a, 4e

Patricia van den
Nieuwenhof

Lid

6c, 1/2a

12 Raakhie Ragoebar

Lid

8c

13 Simone de Boer

Lid

4a

14 Saskia Verhage

Lid

1/2d

15 Yolanda

Lid

6d, 3a

16 Wybe Dugour

Penningmeester

11
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Overzicht festiviteiten
Afgelopen schooljaar is de OR betrokken geweest bij de volgende festiviteiten.

Jubileum schoolreis Slagharen
Het jaar is spectaculair begonnen met een jubileum schoolreis naar
Slagharen. Het was een georganiseerde chaos om alle kinderen op de
plaats van bestemming te krijgen. Dat is zo goed gelukt dat we
waardoor het een geslaagd feest is geweest voor iedereen. De OR
heeft voor het eerst fruit geregeld. Dat is ontzettend goed bevallen.
Vanaf heden gaan we dat altijd doen op schoolreis.

Jaarlijkse Schoolreis
Het was de bedoeling dat er nog een schoolreis zou plaatsvinden in het
voorjaar. Door corona is het helaas niet gelukt. Wel hebben we afgesproken
dat niet iedereen tegelijk op schoolreis kan. Er wordt 1 schoolreis week
geregeld. De klassen worden per bouw opgesplitst en gaan in 1 week op
schoolreis. Groepen 1&2, Groepen 3&4, Groepen 5&6 en Groep 7.

Sint
Op 5 december kwam Sint super snel aanvaren. Inmiddels is het een begrip geworden in de wijk. Voor
de OR begint in september de voorbereiding van Sinterklaas. Zo zorgen ervoor dat bijna 1000
leerlingen en leraren een fantastisch feest krijgen.
De OR zorgt onder andere voor de inkoop van al het lekkers tijdens de
feestperiode, de ingrediënten voor het bakken van de pepernoten en
het versieren van de speculaaspoppen. Samen met de etaleur hebben
we de school versierd en weer opgeruimd.
Aandachtspunten voor volgend schooljaar: de intocht kan iets korter,
het geluid kan beter en de versiering iets uitbundiger. Op 5 december
hebben we Sint en Pieten begeleid door school. We waren er al met het
verkleden, zorgde voor de cadeaus in de schatkamer en regelde
versnaperingen. Het was wederom een geslaagd Sinterklaasfeest!

Kerst
De grote evenementen zijn in december. Ook Kerst heeft een enorme impact. Het regelen van het
kerstdiner, de versiering en de jaarlijkse kerststukjes. Denk aan damast, servetten, lichtjes,
lichtslangen, kerstbomen per klas, versiering voor in de gangen en ladingen batterijen om alle
guirlandes te voorzien van verlichting.
Daarnaast is het versieren van de school en het opruimen van de versiering een immens geregel. Vanuit
het OR hok gaat alle versiering naar de betreffende ruimte en wordt deze opgehangen door de
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leerkrachten en OR. Het opruimen gebeurt altijd de dag na het kerstdiner waarbij dit jaar de kinderen
van groep 8 goed geholpen hebben.
Op de Kerstversiering hebben we dit jaar het een en ander bezuinigd om
volgend jaar nieuwe kerstklokken te kunnen kopen in plaats van de cadeaus
op de gangen. De kerstklokken zijn eenvoudiger her te gebruiken, nemen
minder ruimte in en daardoor duurzamer.
Het hoogtepunt van Kerst was het kerstdiner. De kinderen zaten op hun
mooist aangekleed aan schitterend gedekte tafels met de kerststukjes en ledlichtjes. Daarnaast was het een gezellig boel op het schoolplein. Er zijn vele
ouders blijven hangen voor een glas glühwein of chocomel. En natuurlijk voor
de patat van Schattepatat.
Aandachtpunten voor volgend schooljaar: kleine hapklare hapjes voor het Kerstdiner, de grote taarten
worden niet tot nauwelijks aangesneden en dat is zonde. Al met al een geslaagd Kerstfeest!

Pasen
Pasen was dit jaar anders dan anders. Waar er normaal gesproken een Paasontbijt door
de kinderen verzorgd wordt, was het dit jaar thuis online ontbijten in pyjama.

Gala / Musical
De laatste weken van groep 8. Wat waren de kinderen, het
Ontdekking-team en wij blij dat we toch nog een Musical
hadden. Ondanks alles en met in achtneming van alle RIVMrichtlijnen is het een feestje geworden. De musical is in shifts
opgevoerd en met een live-stream voor overige familie.
Normaal gesproken heeft de OR de taak om een fantastisch
gala te organiseren. Dit jaar kon dat niet. Alle groepen 8
hebben een eigen feestje georganiseerd zodat er toch
afscheid genomen kon worden. De OR heeft alleen gezorgd
voor het drinken en de versnaperingen tijdens de musical.
Vanwege de richtlijnen hebben we blikjes drinken geregeld en
voorverpakt lekkers.

Sportdagen
De enige sportdag die afgelopen schooljaar heeft
plaatsgevonden is de sportdag van groep 1 / 2. Tijdens
het pauzeonderdeel stonden wij in de gymzaal om de
kleuters en begeleiders uit de groepen 8 te voorzien
van limonade en een koekje. Alle vrolijke gezichten en
rode kootjes was geweldig om te zien. De sportdag
werd afgesloten met een welverdiend waterijsje voor
alle kleuters en begeleiders.
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Vooruitblik 2019 – 2020
Komend schooljaar wordt er vanuit het Ontdekking-team vaste mensen gekoppeld aan de diverse
schoolactiviteiten. Daardoor wordt het nog makkelijker om effectiever met elkaar te kunnen
samenwerken.

Wij gaan door met het organiseren en voorbereiden van alle festiviteiten. Natuurlijk houden wij de
RIVM-richtlijnen scherp in de gaten en passen we daar de festiviteiten op aan. Zoals elk jaar evalueren
wij aan het eind onze werkwijze en passen we die aan indien nodig.

Gelukkig zijn er nieuwe OR leden gevonden voor 2020-2021. Welkom Agaath Visser, Bianca van der
Hilst, Dagmar Quasten, Esmeralda van der Voort en Mariëlle Koenders.

Overzicht OR Leden & Vergaderingen 2020-2021
#

Naam

Rol

Groep

#

Datum

Bijeenkomst

1

Adriënne van Tiggelen

Lid

7c, 4a

1

25aug-20

OR Vergadering

2

Agaath Visser

Lid

3c, 1/2c

2

06-okt-20

OR Vergadering

3

Anouk Boeree

Lid

8c

3

17-nov-20

OR Vergadering

4

Ayşegul Colak

Lid

5e, 3d

12-jan-20

OR Vergadering

5

Bianca van der Hilst

Lid

3d

09-mrt-20

OR Vergadering

6

Dagmar Quasten

Lid

6a, 4b

18-mei-20

OR Vergadering

7

Debbie Poulus

Voorzitter

7c, 6neo

17-jun-20

Evaluatie & 2020-2021

8

Esmeralda van der Voort

Lid

1/2b

9

Evelien de Vries

Secretaris

8d, 5d

10 Jessica Boot

Lid

7c

11 Lisa Leben - Van Vliet

Lid

7a, 5e

12 Mariëlle Koenders

Lid

5d, 4b

13 Saskia Verhage

Lid

3d

14 Sterre van Ijperen

Lid

3c

15 Yolanda de Vries

Lid

7d, 4a

16 Wybe Dugour

Penningmeester
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