JAARVERSLAG OUDERRAAD OPENBARE BASISSCHOOL ’T HOUT
SCHOOLJAAR 2018/2019
Samenstelling ouderraad:
Aan het eind van het schooljaar 2018/2019 hebben we afscheid genomen van Jos
van Pareren als lid namens de School van de Ouderraad, Na jarenlange inzet gaat
hij genieten van zijn pensioen. Zijn plek wordt ingenomen door Anke van Rooij.
Het ledenaantal van de Ouderraad aan het einde van het schooljaar bedraagt 9.
.
Het dagelijks bestuur in 2018-2019 zag er tot met juni 2019 als volgt uit:
Voorzitter:
Ewoud Heijman
Penningmeester:
Erik Mesman
Secretaris:
Erwin Serton
Gedurende het gehele jaar is er wederom intensief aandacht besteed aan de
naamsbekend van de Ouderraad te promoten. Er zijn verschillende leden van de
Ouderraad die een stukje in de nieuwsbrief hebben geschreven, waarin zij/hij zich
voorstelt, dit is meestal gekoppeld aan een activiteit die georganiseerd of
gefinancierd wordt door de Ouderraad.
Vergaderingen van de ouderraad:
In elke vergadering komt een aantal vaste punten aan de orde, zoals financiën,
actiepunten, relevante MR-punten (waarbij gezamenlijke belangen teruggekoppeld
worden tussen de voorzitters), voortgang Realisatie Kind Centrum en ingekomen
post. De Ouderraad komt 10 x keer per schooljaar bijeen. Deze data zijn terug te
vinden op de schoolkalender. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn
openbaar.
Financiën:
Dit jaar is er wederom veel aandacht geweest voor het bewaken van de begroting in
relatie tot de werkelijke uitgaven. De ouderraad heeft meer aandacht gegeven aan
de specifieke uitgaven per actie/evenement om te voorkomen dat de begrotingen
overschreden zouden worden. Positief hierin is vooral de wijze waarop school en
ouderraad overleg plegen met betrekking tot onvoorziene uitgaven. Aan de orde zijn
gekomen onder andere: Sinterklaas, Koningsdag, busreis en Wandelvierdaagse,
Er wordt een bedrag vanuit de spaarrekening gereserveerd, wat gebruikt zal worden
voor een duurzame inrichting van het Kind Centrum en de leerlingenraad heeft ook
een bedrag gekregen van de Ouderraad om te besteden nadat er een goed plan is
gepresenteerd aan de Ouderraad. Door uitstel van de verbouwing is dit bedrag nog
steeds gereserveerd.
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Tijdens de vergaderingen is er regelmatig besproken hoe we de opbrengst van de
vrijwillige ouderbijdrage kunnen vergroten. Ook dit schooljaar is hier veel aandacht
voor geweest door middel van berichten in het Ouderportal. Het komende schooljaar
zal ook wederom in een begeleidend schrijven de noodzaak van de vrijwillige
ouderbijdrage worden verstuurd, in eerste instantie via het Ouderportal.
De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Een bijdrage die gebruikt
wordt voor in- en naschoolse activiteiten. De vrijwillige bijdrage is ook dit jaar op 25
euro vastgesteld.
De schoolfotograaf van afgelopen schooljaar is niet geheel goed bevallen. Inmiddels
is er een andere schoolfotograaf besproken voor het volgende schooljaar.
Vanuit het schoolteam zijn Jos van Pareren en Rene Baggermans bij de
vergaderingen aanwezig geweest. De informatie-uitwisseling wordt zo op
verschillende terreinen gewaarborgd. De agenda wordt maximaal 1 week voor de
vergadering in de weekbrief geplaatst. De volledige notulen worden na goedkeuring
in de ouderraad op de website van school gepubliceerd.
Activiteiten ouderraad:
De ouderraad heeft de organisatie van een aantal buitenschoolse activiteiten in
handen. Enkele door de ouderraad georganiseerde, begeleidde of ondersteunde
activiteiten zijn: het voetbaltoernooi, de wandelvierdaagse, het verkeersproject
trapvaardigheid, dode hoek actie en de schoolfotografie. Veel staat ook met hulp van
ouders.
De Luizenbrigade is inmiddels teruggelegd bij school. De bedoeling is dat er 2
ouders per klas de luizen coördineren. Helaas is dit nog niet bij alle klassen geregeld,
daar er geen voldoende animo vanuit de ouders voor is in de desbetreffende
klassen.

Namens de ouders zorgt de ouderraad voor kleine attenties voor de
teamleden/leerkrachten bij speciale gelegenheden zoals trouwerij/geboorte/afscheid
leerkracht. De schoolverlaters van groep 8 krijgen een leuke herinnering aan school.
Aandachtspunten Ouderraad:
• De ouderraad is volgens het huishoudelijke reglement verplicht eenmaal per jaar
verkiezingen te houden als het aantal kandidaten meer dan 15 bedraagt. Het
aantal leden van de ouderraad was echter niet voldoende om verkiezingen te
houden.
•

Evaluatie en het bespreekbaar maken van allerlei zaken is daarbij de hoofdtaak
van de ouderraad.
Daarmee wordt de communicatie tussen ouders en school bevorderd. De
ouderraad geeft ook gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de
MR.
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•

Speerpunten voor schooljaar 2019-2020:
- Financiering duurzame middelen vanuit bedrag beschikbaar gesteld door
Ouderraad (4000 euro), dit zal gebruikt worden als het Kind centrum
gerealiseerd is. Dit geldt ook voor het bedrag beschikbaar gesteld aan de
Leerlingenraad.
- Werven nieuwe leden en naamsbekendheid optimaliseren.
- Proces volgen omtrent Realisatie Kind Centrum.
- Vrijwillige Ouderbijdrage promoten en mede zorgdragen voor een grotere
Opbrengst waardoor door de Ouderraad georganiseerde activiteiten plaats
kunnen blijven vinden.

Tot slot:
Het afgelopen schooljaar is goed verlopen. De verschillende commissies hebben het
afgelopen schooljaar weer veel werk verricht. Vele leuke activiteiten zijn
georganiseerd, met veel inzet van de leden en ouders.
.
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