Jaarverslag Ouderraad OBS S.J. van Royenschool 2018/2019
Geleding ouderraad (OR) schooljaar 2018/2019:
 Mike Zuidland

(voorzitter/ buurtspeelpleincoördinator)

 Agnes Hulshof

(penningmeester)

 Bianca Stevens

(secretaris)

 Ronald Hilhorst

(oudpapier-coördinator)

 Bianca Ossel

(bestuurslid)

 Nienke de Groot

(bestuurslid)

 Angela Kootstra

(bestuurslid)

 Martijn Schneider

(bestuurslid)

 Gonda Slüter

(vertegenwoordiger schoolteam)

(Namens het schoolteam is bij iedere vergadering minstens één aanwezige)
Als gevolg van schoolverlatende jongste kinderen hebben na het schooljaar Agnes Hulshof en Ronald
Hilhorst de ouderraad verlaten. Er zijn drie nieuwe bestuursleden de ouderraad komen versterken:
Nienke de Groot, Angela Kootstra en Martijn Schneider. Nienke is actief bestuurslid, Martijn neemt de
activiteiten van Ronald over als oudpapier-coördinator en Angela neemt de rol van penningmeester
over van Agnes. Verder heeft Mike Zuidland heeft aangegeven de ouderraad na het schooljaar
2019/2020 te zullen verlaten, voor hem zal in het komende jaar een vervanger worden gezocht.
Wat doet de Ouderraad?
De ouderraad is ondersteunend aan het onderwijsteam op het gebied van niet direct onderwijs
gerelateerde activiteiten. De ouderraad is kartrekker en initiatiefnemer voor alle activiteiten die gericht
zijn op het beheren en verwerven van inkomsten (fancyfair/ sponsorloop/ oudpapier/ fondsenwerving/
verlotingen). Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van het buurtspeelplein en
betrokken bij eventuele aanpassing op het schoolspeelplein. Tot slot zijn de voorzitter, penningmeester
en secretaris vertegenwoordigers van de Stichting van Royenplus: hier worden de schoolgelden door
geïnd en worden de uitgaven en inkomsten van de ouderraad-activiteiten beheerd.
Doelstelling ouderraad schooljaar 2018/2019
Het voldoen aan haar taakstelling zoals bovenstaand beschreven en het aanpassen van het
schoolspeelplein op basis van de gezamenlijke wensen van Team, Ouders, leerlingen en omgeving.
Vergaderingen:
03-10-2018
Gezamenlijke vergadering met MR en team. De doelstelling en taken voor schooljaar
2018/2019 worden vastgesteld.
21-11-2018
Gonda komt na 10 jaar MR over naar de OR. Annet Horsting zal voorlopig niet aanwezig
zijn i.v.m. ziekte.
13-02-2018
tijd om activiteiten als sinterklaas en de kerstviering te evalueren en de toekomstige
invulling/ aanvulling op het schoolplein te bespreken.
09-04-2018
de details voor de musicals, sponsorloop en het bezoek aan de musical Soldaat van
Oranje worden besproken. Daarnaast is er ruimte voor de lopende zaken.

12-06-2018

De schoolkampen staan voor de deur, de sponsorloop wordt geëvalueerd, de
jaarafsluiting wordt besproken en er wordt vooruitgeblikt naar het volgende schooljaar.

Verantwoording OR/MR voorgaand schooljaar:
Het jaarverslag 2018/2019 van ouderraad (OR) wordt in oktober 2019 verzonden via de mail aan alle
ouders/verzorgers. Tijdens de vergadering van 6 november liggen de financiële stukken van de Stichting
van Royenplus ter inzage in de lerarenkamer. Eventuele vragen zijn van harte welkom.
Activiteiten 2018/2019:
Zoals ieder jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd door of met ondersteuning van de
ouderraad. Verschillende commissies zijn opgericht om de activiteiten vorm te geven. In deze
commissies zitten leden van de ouderraad en van het onderwijzend team. Hierbij is een goede
organisatie, taakverdeling en communicatie van groot belang en staat de betrokkenheid met en
samenwerking tussen het team en de OR voorop. Waar mogelijk dragen ook meerdere hulpvaardige
ouders hun steentje bij; iets waar we altijd zeer dankbaar voor zijn.

Overige aandachtsgebieden 2018/2019
Financiën:
Financieel een rustig stabiel jaar met een duidelijke boekhouding en meer transparantie. Dit jaar zijn er
geen bijzondere uitgaven gedaan. Er zijn nog enige reserves vanuit de opbrengst van de sponsorloop en
de fancyfair van het jaar daarvoor. Voor meer informatie is financiële verslag in te zien.
Buurtspeelplein:
De Stichting van Royenplus is middels een beheerderovereenkomst verantwoordelijk voor het
onderhoud van het buurtspeelplein en de veiligheid van het terrein en de speeltoestellen. Ieder jaar
vindt er een inspectie plaats op basis waarvan er onderhoud wordt gepleegd, gecoördineerd door Mike
Zuidland. Zo is er ook dit jaar aan een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd door G. Boels.
Schoolspeelplein:
Nog steeds bestaat helaas de noodzaak om meer grip te krijgen op het aanpakken van ongewenste
gasten door de wijkagent/politie. De muurschildering is opgefrist en in de komende tijd zal ook het
houten schuurtje worden voorzien van een nieuwe verflaag.
Oud papier:
Martijn Schneider zorgt ervoor dat er volgens planning op zaterdagochtend een aantal ouders achterop
de twee oud-papier-auto’s staat. Het werken met een jaarschema dat eens per jaar wordt verstrekt
verloopt over het algemeen goed. In de nieuwsbrieven staat een herinnering voor de ouders die aan de
beurt zijn. De opbrengst van het oud-papier is hard nodig om het tekort voor de schoolreizen te kunnen
dekken.
Luizencontrole:
Iedere eerste maandagmiddag na alle vakanties is er een fanatieke groep moeders die alle groepen
intensief controleert op de aanwezigheid van hoofdluis. Doel van deze controle is om ouders tijdig te
attenderen en verdere verspreiding tegen te gaan.

