Jaarverslag 2018/2019 ouderraad O.B.S. De Regenboog
De ouderraad bestond gedurende het schooljaar 2018/2019 uit de volgende ouders:
Voorzitter:
Penningmeester:
Leden:

Verkeersouder:

Nathalie Scheidt
Esther de Vries
Miranda Versteegen
Inge Bal
Tamara Hagen
Marita van der Haar
Suzanne van Daatselaar
Nic Vaessen

Namens het onderwijsteam nam Miranda Rooker deel aan de vergaderingen, in de loop van het jaar
is zij vervangen door Annemieke van Beek.
De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar 4 keer vergaderd en heeft in samenwerking met het
onderwijsteam activiteiten georganiseerd en gelden binnengehaald om dit mogelijk te maken. Mede
door de hulp van vele ouders zijn de activiteiten wederom goed verlopen.
Wat heeft de ouderraad (mede) georganiseerd?
 Sinterklaasfeest; gelukkig is het helemaal goed gekomen met de gekrompen Amerigo. De
Kinderen waren erg blij met alle mooie surprises en cadeaus.
 Kerstdiner: tijdens het kerstdiner van de kinderen werden de ouders wederom verzorgd met
hapjes en een drankje. Voor een vast bedrag konden alle hapjes geproefd worden. Het
gebruik van de gymzaal is ideaal; er was een enorm rijk buffet verzorgd door de ouders met
de meest uiteenlopende hapjes, een grote opkomst en een goede bijbehorende opbrengst.
Kosten die ouders maken voor het meegebrachte eten kunnen gedeclareerd worden bij de
OR. Het viel op dat het afgelopen jaar rustiger was dan voorgaande jaren. Hopelijk zullen dit
jaar weer meer mensen aansluiten. Ook hebben we dit jaar weer kunnen genieten van
heerlijke oliebollen; de opbrengst van deze actie wordt weer gebruikt voor de andere
activiteiten.
 Voorleesontbijt: ook dit jaar is het ontbijt tijdens het voorlezen door de OR geregeld.
 Pasen: de Paaslunch is mede georganiseerd door de OR. Uiteraard was de terugkerende
competitie van eitje tik weer een groot succes! Jorden heeft de wisselbeker gewonnen; wie
zal deze titel van hem overnemen?
 Feestavond: De verloting tijdens de feestavond in het Trefpunt, met een mooie opbrengst
voor school. Dit geld wordt gebruikt om de feestavond te organiseren, o.a. voor de huur van
het Trefpunt en een ijsje voor alle kinderen in de pauze. Fijn dat weer een aantal ouders
belangeloos cadeaus heeft gedoneerd.
 Laatste schooldag: versnaperingen tijdens de laatste schooldag.
 Verder is er geld beschikbaar gesteld voor:
 Schooluitjes
 Kasteel Groeneveld groep 1-2
 Watermuseum groep 3-4
 Rijksmuseum groep 5 tot en met 8
 Technodiscovery groep 7-8
 Villa Vleermuis groep 3 tot en met 8
 Creatief circuit/atelier/themaweek
 Koningsspelen
 Activiteiten na eindtoets groep 8









Zwemmen groep 7/8
Boeken voor de bieb
Schoolmaterialen: nieuwe rekenspellen voor groep 3-4
Bloemen juf Miranda
Herdenkingsplaatje boom Sylvan
Afscheidscadeau voor Esther en Inge als bedankje voor hun inzet voor de
overblijf van de afgelopen jaren
Verder heeft de OR een bijdrage gedaan bij de afscheidscadeaus van de
leerkrachten Marjan, Esther, Marloes, Arlene en de directeur Freek. Ook is
er een bloemetje voor Willeke gekocht als dank voor haar inzet.

Wat gebeurt er nog op de achtergrond?
 Inning en administratie van de vrijwillige ouderbijdrage.
 Inning en administratie van de bijdrage voor schoolreisjes en kamp.
Waar heeft de ouderraad verder over vergaderd?
 De communicatie naar ouders en vooral naar nieuwe ouders blijft onze aandacht houden.
 Verkeerszaken zijn het afgelopen jaar geregeld door Nic Vaessen. Komend schooljaar zal dit
het laatste jaar voor Nic zijn, aangezien zijn zoon dan de school zal verlaten. Er zal een
vervanger gezocht moeten worden om deze taak over te nemen.
 Het gestructureerd organiseren van foto’s nemen bij activiteiten, zowel vanuit school als ORactiviteiten.
 Coördinatie Luizencontrole: Else Schimmel heeft de taak van coördinator Luizencontrole
overgenomen van Inge Bal.
 Schooluitjes: vanuit de ouderraad is meerdere malen aangeven om deze te plannen, echter
qua tijdgebrek schieten ze erbij in. Komend jaar zal school beter met de planning omgaan.
Vanzelfsprekend denkt de OR altijd mee met de school voor leuke uitjes van de diverse
groepen.
 De financiën worden altijd doorgenomen om te kijken hoe het staat met de administratie die
de OR op de achtergrond uitvoert en of er actie op ondernomen moet worden.
 Schoolfoto’s: worden wederom het komend schooljaar verzorgd door Sgoolfotografie.
 Het betrekken van nieuwe ouders bij de activiteiten van school. Helaas zien wij hier nog
onvoldoende vooruitgang in; hier zullen wij ons het komende jaar meer voor gaan inzetten.
Financiële voorstellen
 Ouderbijdrage: zal gelijk blijven aan die van het voorgaande schooljaar, te weten 25,- euro
per kind.
Hoe is de samenstelling van de ouderraad voor komend schooljaar?
 Esther en Inge hebben na zeer actieve jaren in de ouderraad afscheid genomen. Bedankt
voor jullie positieve bijdrage en inzet van de afgelopen jaren. Miranda Versteegen heeft de
penningmeester functie van Esther overgenomen.
 Door het vertrek van Esther en Inge heeft de ouderraad 2 leden minder. Wij zouden graag
vanuit groep 1-2 twee gemotiveerde ouders bij ons laten aansluiten.



Bezetting 2019-2020
Voorzitter:
Penningmeester:
Leden:

Nathalie Scheidt
Miranda Versteegen
Tamara Hagen
Marita van der Haar
Suzanne van Daatselaar
2 vacatures

Namens het onderwijsteam neemt Annemieke van Beek waar totdat Miranda Rooker haar
werkzaamheden hervat.
Waar gaat de ouderraad zich komend schooljaar voor inzetten?
 Natuurlijk houden wij ons bezig met alle vaste activiteiten. Daarnaast houden we in het
belang van de school en de kinderen alle ontwikkelingen, zowel op als buiten school, in de
gaten.
 Continueren van de leerzame en gezellige uitjes van de kinderen.
 Wij gaan ook proberen de nieuwe ouders meer te betrekken bij de activiteiten die worden
georganiseerd.
 Het ondersteunen van PR activiteiten
Hoe kunt u ons bereiken?
Als ouderraad staan wij altijd open voor suggesties van alle ouders. Heeft u een vraag of suggestie
dan kunt u ons als volgt bereiken:
 Op het schoolplein kunt u altijd een van ons aanspreken.
 Via een e-mail naar or@obs-regenboog.nl
 Via ons postbakje: in de teamkamer.
 Via het onderwijsteam: Annemieke van Beek neemt deel namens het onderwijsteam en bij
haar kunt u ook terecht met vragen en suggesties.

