
Jaarverslag 2021/2022 ouderraad O.B.S. De Regenboog 

De ouderraad bestond gedurende het schooljaar 2021/2022 uit de volgende ouders: 

Voorzitter:  Nathalie Scheidt 
Penningmeester:  Miranda Versteegen 
Leden:    Tamara Hagen  
    Suzanne van Daatselaar 
   Charissa Scheffer 
    Anouk van der Struik 
 
 
Namens het onderwijsteam nam Miranda Rooker deel aan de vergaderingen. Tamara Hagen is in het 
jaar gestopt. Suzanne van Daatselaar heeft aangegeven dat ze het volgende schooljaar (2022-2023) 
geen lid meer kan zijn van de ouderraad.   
 
De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar 3 keer overleg gehad.   
 
Wat heeft de ouderraad (mede) georganiseerd? 

• Op de eerste schooldag stond Vieb onze Barista voor ons klaar met een lekker kopje koffie. 
Zo konden we allemaal even bijkletsen en het schooljaar gezellig beginnen.  

• Sinterklaasfeest: Net als voorgaand jaar waren de Sint en Pieten ingehuurd. Dit vanwege 
corona en omdat er op school geen sint en piet team meer is. Het was een heel spektakel! 
Ozosnel die weg was, gelukkig had boswachter Bennie hem gevonden en heeft het leger en 
politie sint en piet naar school gebracht. Pieuwww….. Wat waren de kinderen weer blij met 
alle mooie surprises en cadeaus. De OR heeft hiervoor de kosten betaald voor cadeautjes, 
strooigoed, sinterklaasjournaal, boodschappen en de inhuur van sint en piet.    

• Kerstdiner: Was alleen voor de kinderen dit jaar. Hier heeft de ouderraad inkopen voor 
gedaan, maar verder geen aandeel in de organisatie gehad.    

• Nationale schoolontbijt en voorleesontbijt: Gezellig in eigen klas ontbijten.   

• Pasen: Was weer als vanouds. Estafette en natuurlijk een nieuwe Eitje tik kampioen. Voor 
elke groep was er een groepswinnaar die werd beloond met een medaille en de 
schoolkampioen mocht de wisselbeker mee naar huis nemen. Pas hier goed op Juliano. Ook 
zijn de lunch en de haantjes pik geregeld door de OR.  

• Zomerfeest: Wat heerlijk om net voor de vakantie nog een feestelijk moment met elkaar te 
hebben gehad. Spelletjes, popcorn, meegebracht eten door vele ouders en nog een 
verloting. Deze verloting heeft een leuke opbrengst opgebracht en is besteed aan 
herbruikbare panelen voor het decor voor de eindmusical van groep 7/8. Deze panelen 
kunnen de komende jaren gebruikt worden als achtergrond 

• Verder is er geld beschikbaar gesteld voor: 
▪ Nieuwe schoolshirts 
▪ Versnapering bij de sporttoernooien (korfbal en voetbal) 
▪ Medailles Pasen 
▪ Medailles en boodschappen koningsspelen 
▪ Musicalscript groep 7-8 
▪ Schoolmaterialen: spellen groep 7/8, boeken Anne Frank 
▪ Boeken voor de schoolbieb 
▪ Locatiekosten groep 7-8 voor het uitvoeren van de musical 
▪ Deelname voorleeswedstrijd 
▪ Cadeaus Dag van de leraar 

• Uitjes die gedaan zijn: 



▪ Hoge Veluwe 
▪ Poffertjeskraam ipv het uitje (uit de opbrengst van het Openingsfeest) 
 

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? 

• Schooluitjes: Voor de meeste groepen was het mogelijk het extra uitje te plannen vanuit de 
opbrengst van het zomerfeest. Dit uitje is gegaan naar de Hoge Veluwe. Helaas door 
vervoersproblemen is groep 5 tot en met 8 niet geweest, maar hiervoor hebben wij extra 
een poffertjeskraam geregeld op het schoolplein.  

• 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: Doordat het merendeel zeer positief was over de schoolfoto’s, zal Agnes van 
Sgoolfotografie ook dit jaar de schoolfoto’s komen verzorgen.     

• 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. Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren is het nodig dat voor de 
leerlingen de ouderbijdrage betaald wordt. Is dit niet het geval, dan zijn wij genoodzaakt 
enkele activiteiten te schrappen komend schooljaar. 

 
Hoe is de samenstelling van de ouderraad voor komend schooljaar?  
Wij hebben 1 nieuw lid uit de onderbouw geworven:  

• Bezetting 2022-2023 
Voorzitter:  Nathalie Scheidt 
Penningmeester:  Miranda Versteegen 
Leden:   Charissa Scheffer 

    Anouk van der Struik 
    Astrid van Beek 
    Anoeska van ‘t Schip 
    Lenneke Zilverentant  

 
Namens het onderwijsteam neemt Miranda Rooker deel aan de OR vergaderingen. Miranda 
Versteegen heeft aangegeven de administratie graag te willen overdragen. Hiervoor zijn we 
hard op zoek naar een vervanger.   
       

Waar gaat de ouderraad zich komend schooljaar voor inzetten? 

• Wij willen graag de samenhang tussen ouders en school vergroten. Wij gaan ook proberen 
de nieuwe ouders meer te betrekken bij de activiteiten die worden georganiseerd. Wij 
merken dat momenteel een vast groepje ouders ondersteunt bij hulpvraag vanuit de school 
of de activiteiten. Wij hopen dat er een grotere groep ouders klaar gaat staan voor de 
kinderen en school om te helpen ondersteunen.  

• Uiteraard 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. 
 



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: 

• Via OR@obs-regenboog.nl  

• Op het schoolplein kunt u altijd een van ons aanspreken. 

• Via de website: wanneer u via de link OR een bericht stuurt komt dit terecht bij de 
voorzitter. 

• Via het onderwijsteam: Miranda Rooker neemt deel namens het onderwijsteam en bij haar 
kunt u ook terecht met vragen en suggesties. 

mailto:OR@obs-regenboog.nl

