Jaarverslag Oudervereniging Heilig Hartschool
SCHOOLJAAR 2016-2017

1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudervereniging van de Heilig Hartschool. Het doel van dit
verslag is om u als ouder/verzorger of betrokkene van de school, te informeren over de
werkzaamheden van de Oudervereniging van het afgelopen schooljaar 2016-2017.
In dit verslag kunt u lezen welke onderwerpen zijn besproken binnen de oudervereniging,
welke wijzigingen in samenstelling hebben plaatsgevonden en welke activiteiten door de
oudervereniging zijn ondersteund het afgelopen schooljaar.
2. Samenstelling bestuur oudervereniging
In het bestuur van de oudervereniging, ouderraad genoemd, zitten ouders (die ieder een
groep vertegenwoordigen), een penningmeester, een secretaris en een voorzitter. Tevens
wordt iedere vergadering bijgewoond door een vast teamlid van de school, in dit geval
Mariëtte Eilert. Op de website van de school kunt u zien uit welke mensen de
oudervereniging bestaat.
De samenstelling van de ouderraad is het afgelopen schooljaar gewijzigd. Han Pot
(penningmeester), Ursula Langenkamp (Secretaris), Sandra Langenkamp en Francis
Duteweerd (GVT-ers groep 8) hebben de Ouderraad verlaten. Wij bedanken hen voor hun
inzet binnen de Ouderraad.
Toegetreden tot de Ouderraad zijn: Twan Kroes (penningmeester), Monique Ruiter
(Secretaris), Ellen Zwakenberg en Anne Akkermans (GVT-ers Peutermeespeelgroep)
3. Gemeenschappelijke ouderraad (GOR)
De drie Lemelerveldse scholen hebben zich verenigd in een gezamenlijke ouderraad (GOR)
voor het organiseren van activiteiten die alle scholen aangaan, zoals de wandeldriedaagse
en het schoolvoetbal. Dick van Leusen en Willy Wilms zijn de afgevaardigden voor onze
school.
4. Activiteiten OV
Het hele schooljaar door helpt de oudervereniging met het organiseren en ondersteunen van
diverse activiteiten zoals die in het Handboek Ouder (Houder) zijn vastgelegd. Het afgelopen
jaar hebben wij ons steentje bijgedragen aan de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerst,
carnaval, schoolreisjes, tuinfeest, musical groep 8, juffen- en meesterdag.

5. Vergaderingen
De oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd. Naast het bespreken
van de vaste vergaderpunten zijn ook de volgende punten aan de orde geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdeling en organisatie Oud-papier Lemelerveldse scholen.
Aanpassing draaiboek; HOUDER. (staat voor Handboek OUDERvereniging).
Update HOUDER.
Vaststelling ouderbijdrage/contributie.
Organisatie en evaluatie van verschillende activiteiten.
Geluidsinstallatie
Schoolfotograaf
Nieuwe tenues
muurschildering
6.

Inkomsten en Uitgaven

Vanuit de contributie en de opbrengst van de oud papierinzameling heeft de OR ook het
afgelopen jaar mede bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen middels het creëren
van een prettige schoolomgeving. Met behulp van de groepsvertegenwoordigers die hier een
actieve bijdrage aan hebben geleverd, zijn er weer leuke activiteiten georganiseerd voor de
kinderen. Tevens hebben we financieel bijgedragen aan het vervoer voor de regiofinale van
de handbal. Als OR hebben we tevens geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie en
nieuwe tenues voor diverse voetbal- en handbaltoernooien. De verhoging van de contributie
van €10 naar €15,- per kind heeft bijgedragen aan een positief resultaat over het afgelopen
jaar.

7. Tot slot
Het schooljaar 2016-2017 was een jaar waarin de Oudervereniging heeft kunnen
meedenken en meehelpen bij de verschillende activiteiten die in een schooljaar aan de orde
komen. Daarnaast hebben we als oudervereniging op een prettige manier mogen
samenwerken met het team van de H-Hartschool en hebben we gezamenlijk besluiten
kunnen nemen die in het belang zijn van uw en onze kinderen.

