SECRETARIEEL JAARVERSLAG OUDERVERENIGING
SCHOOLJAAR 2015/2016
In het schooljaar 2015/2016 hebben 8 bestuursvergaderingen plaatsgevonden waarvan één informele
vergadering. Tijdens de vergaderingen werd het schoolteam vertegenwoordigd door de directeur Annette
van Uden. Informatie over de activiteiten van de Oudervereniging (OV) zijn aan de ouders kenbaar
gemaakt via de tweewekelijkse nieuwsbrief, de website en de notulen van de OV. Daarnaast worden de
concept OV-notulen via e-mail verspreid onder de klassenouders, leerkrachten en MR.

Samenstelling bestuur
Het OV-bestuur zag er in het schooljaar 2015/2016 als volgt uit:
Penningmeester; Dennis van Os
Secretaris; Belinda van Wieringen
Overige bestuursleden; Debby Henskes-De Niet, Natalie Touset-Holtslag, Arwen Westerhoff, Rosita van
Bilsen, Dosha Schuring, Wendy Beekelaar, Nicole van Winden, Clancy van Wijk-Stalman en Marieke
Kromkamp.
Gedurende het schooljaar hebben Debby Henskes -de Niet en Natalie Touset-Holtslag aangegeven te
willen stoppen met het OV-bestuur. Dennis van Os zal aftreden als penningmeester. Tijdens komende
ALV zullen zij officieel aftreden. Belinda van Wieringen zal vanaf de ALV de rol van secretaris naast zich
neerleggen. Deze taken worden onderverdeeld onder Wendy Beekelaar en Nicole van Winden.

Praktische activiteiten
 Voor zover mogelijk is een bestuurslid van de OV, klassenouder van een groep. Daarnaast is er een
aantal klassenouders dat geen lid van het OV-bestuur is. Wanneer er sprake is van activiteiten binnen
een groep (knutselen, uitje, sociale verplichtingen e.d.) dan kan door de leerkracht een beroep op de
klassenouder worden gedaan om ondersteuning te zoeken. De klassenouder kan ook voorstellen
richting de leerkracht doen aangaande genoemde activiteiten.
 Er zijn diverse werkgroepen van jaarlijks terugkerende evenementen. Elk bestuurslid is actief in één
(of meer) van deze werkgroepen. Hierin hebben naast OV-bestuursleden, ook leden van het
schoolteam zitting. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk ouders die geen lid zijn van het OVbestuur, bij de vorming van deze werkgroepen te betrekken.
Het OV-bestuur zet zich er voor in dat de ouders betrokken blijven bij het doen en laten van de school
en doet met regelmaat een beroep op ouders voor hulp bij diverse activiteiten.
 De vaste werkgroepen zijn: Fotograaf, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Kinderboekenweek, Goede
doelen, Avond-4-daagse, Speelplein, meesters- en juffendag en Creativiteit.
 Tevens houdt het OV-bestuur zijn eigen website bij (www.johannesschoolpijnacker.nl → de school →
de oudervereniging). Naast informatie over de OV en de zittende bestuursleden, zijn de notulen van
de bestuursvergaderingen, een overzicht van de klassenouders en contactpersonen van de diverse
werkgroepen op deze site te vinden.
 Ook houdt het OV-bestuur zich bezig met representatie. De klassenouders spelen hierin een
belangrijke rol. Bij geboorte, ziekte en afscheid wordt hier door het bestuur van de OV op passende
wijze ingegaan. Nieuwe kinderen en ouders worden verwelkomd.

 Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen bijeenkomst te organiseren met alle klassenouders.
Begin van het schooljaar hebben we een protocol uitgereikt en einde van het schooljaar hebben we
een evaluatieformulier toegestuurd. Welke alle klassenouders hebben ingevuld. Hier is een evaluatie
geschreven en verstuurd naar alle klassenouders en leerkrachten, zodat iedereen op de hoogte is van
de afspraken.
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 Het schooljaar 2015-2016 telde 121 leerlingen waar aan gevraagd was een ouderbijdrage te
voldoen. De penningmeester heeft 100% van de bijdrage binnengehaald.

 De bestuursleden van de OV hebben naast hun gebruikelijke activiteiten ook hun medewerking
verleend aan:
• schoonmaakavonden
• kijkavonden n.a.v. themaweken
• versieren en opruimen van de school
• klaarzetten en opruimen van materialen voor bijeenkomsten
• luizenpreventie
• knutselochtenden
• musicalavond groep 8

Punten van aandacht tijdens de vergaderingen
 Begroting
 Sportdagen en -toernooien
 Invulling werkzaamheden van de diverse werkgroepen
 Invulling bestuursfuncties
 Invulling klassenouderschap
 Opkomst Algemene Ledenvergadering en de invulling daarvan
 Luizenpreventie
 Schoolreisjes
 Excursies
 Oudercontributie / automatische incasso
 Versiering school
 Communicatie van/naar ouders/school/OV
 Afscheidscadeau groep 8
 Richtlijn representatie
 Opschonen / vegen
 De ijsbrommer
 Opening nieuwe school
 Nieuwe schoolplein

Tot slot
Dankzij de hulp van vele ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, konden ook dit jaar alle geplande activiteiten
doorgaan. Het bestuur van de Oudervereniging bedankt alle helpende ouders, die zich in het schooljaar
2015/2016 hebben ingezet. Uw bijdrage, in welke vorm dan ook, heeft het OV-bestuur ook dit jaar weer
zeer gewaardeerd.
Het bestuur van de OV, bedankt het schoolteam voor de prettige en gezellige samenwerking. Samen
hebben we de kinderen wederom een leuk schooljaar kunnen bieden. We hopen dit het komend
schooljaar te kunnen voortzetten.
Belinda van Wieringen
Secretaris van de Oudervereniging
September 2016
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