
 

Jaarverslag OC 
2018-2019 
De oudercommissie was dit schooljaar als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Judith Nooren 

Penningmeester: Joost van de Rest 

Secretaris:   Maarten Kuppers 

Leden: Menno Roelofse (Carnaval) 

Claudette Efrosina (Kerstmis) 

David Maduro (IPC) 

Patricia Koen (leerkracht) 

 

Doelstelling: 

De doelstelling van de oudercommissie is onderling of in overleg met de leerkrachten 
en ouders allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en neemt een 
coördinerende rol in. Daarbij is het uitgangspunt dat de ouderbijdrage geheel ten goede 
komt aan alle kinderen. Bovendien fungeert de oudercommissie als klankbord voor de 
medezeggenschapsraad en de directie. De oudercommissie heeft een signalerende 
functie vanuit ouders naar MR en directie. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies 
aan het team op basis van signalen van ouders.   

 

Ouderbijdrage: 

De ouderbijdrage van € 38,00 per kind dient geheel ten goede te komen aan de 
kinderen, dan wel aangewend te worden voor de organisatie van de activiteiten (nieuwe 
materialen, muziekbox, versiering en decoratiematerialen etc.). Daarnaast is een deel 
bestemd voor IPC activiteiten. 

 

Werkwijze: 

Aan het begin van het schooljaar worden binnen de oudercommissie de taken verdeeld. 
Voor elke activiteit wordt een commissie/werkgroep gevormd en (waar van toepassing) 
in samenwerking met de verantwoordelijke teamlid een plan van aanpak gemaakt. 

Vervolgens worden de plannen, waar nodig met de hulp van hulpouders, tot uitvoer 
gebracht. Ook dit jaar hielp een groot aantal hulpouders bij de uitvoering van de 
activiteiten, waarvoor hartelijk dank! 

 

Vergaderingen: 

De ouderraad heeft dit schooljaar acht maal vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar 
maar er wordt niet vaak gebruik gemaakt van de gelegenheid om de vergadering bij te 
wonen.  
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De verslaglegging wordt verzonden aan alle aanwezigen bij de vergadering. Andere 
geïnteresseerden kunnen de notulen per e-mail opvragen bij de secretaris.  

 

Wijzigingen in de samenstelling van de ouderraad: 

Judith Nooren en Claudette Efrosina hebben tegen het einde van het schooljaar 
afscheid genomen. Mieke Rovers zal Judith opvolgen als nieuwe voorzitter. Er wordt in 
het nieuwe schooljaar gezocht naar enthousiaste ouders die willen aansluiten bij de OC.  

 

Activiteiten van de ouderraad schooljaar 2018 - 2019: 

In de eerste weken van het schooljaar vinden de kennismakingskampen plaats. Deze 
kampen hebben als doel dat de leerkracht en de kinderen met elkaar kennismaken. Uit 
eerdere ervaringen blijkt dat dit door de kampen in een sneltreinvaart verloopt. Hier 
profiteert de leerkracht het hele jaar van. De OC is gevraagd om een financiële bijdrage 
te geven voor deze kampen. 

Dit schooljaar stond in het teken van de fusie. Deze is sinds dit schooljaar een feit. De 
school wilde graag een feest organiseren voor de kinderen om dit te vieren. Het 
fusiefeest vond plaats op vrijdag 26 oktober. Overdag was het feest voor de kinderen en 
‘s avonds voor ouders en leerkrachten. De OC is gevraagd om een bijdrage te leveren 
aan deze dag, zodat het voor alle leerlingen een leuke dag is geworden.  

Op dinsdag 4 december bracht Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek aan de 
school. Op een heus paard nog wel.  Er werden aan de groepen 1 tot en met 5 
cadeautjes uitgedeeld, toen de Sint langs kwam in de klas. Dit jaar hadden we een 
enthousiaste Sint. Zijn Pieten waren oud-leerlingen die de kinderen wisten te prikkelen. 
Door de routine die ontstaan is bij de hulpouder, verloopt alles vlot en goed 
georganiseerd, wat de sfeer in de school tijdens de viering ten goede komt volgens het 
team. Bij de oudere leerlingen schaft de leerkracht een klassencadeau aan, dat in een 
jute zak verschijnt tussen de surprises. Na een volle buik met pepernoten en taaitaai, 
ging iedereen tevreden naar huis.  

 

Tevens heeft in december de Kerstviering plaatsgevonden. Omdat de leerlingenraad dit 
schooljaar veel aandacht wilde besteden aan Unicef, heeft er een inzamelingsactie 
plaatsgevonden voor deze hulporganisatie. Een medewerker van Unicef (toevallig een 
ouder van school) heeft gastlessen verzorgd in de bovenbouw en HB. Hierdoor wisten 
de leerlingen ook waarvoor ze geld gingen inzamelen. De kinderen van de bovenbouw 
en HB hebben ook een korte presentatie gehouden bij de middenbouwklassen. 
Uiteindelijk was er op donderdag 20 december een Kerstontbijt met daarop volgend 
een Kerstmarkt na de kleine pauze. Er is door de leerlingen een flink bedrag opgehaald 
voor Unicef. Om voor een kerststemming te zorgen in deze week, mogen de kinderen 
deelnemen aan het kerstkoor. Iedere ochtend zingt een groep kinderen, het liefst buiten 
als het weer het toelaat. Dit jaar heeft een ouder de taak op zich genomen om met de 
kinderen te repeteren. De OC heeft bijgedragen aan dit feest doordat zij zorgen voor 
decoratie in de klassen en in de algemene ruimtes en materialen tijdens het ontbijt 
zoals servetten. Ook is er een kleinigheidje gekocht voor de ouder die geholpen heeft 
met het kerstkoor.  
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Begin maart werd uitbundig Carnaval gevierd op school. Er is ook een enthousiaste 
groep ouders die hierbij de leiding heeft. De dag begint met een optocht door de wijken 
rondom school. Inmiddels zijn als flink wat klassen bezig met het bouwen van karren. Zij 
worden hiervoor ook enthousiast gemaakt door de ouders en leerkrachten. Er is 
namelijk een Carnavalsproject in Breda, waar wij als school aan mee doen. De OC heeft 
de afgelopen jaren geïnvesteerd in muziekboxen zodat deze optocht een muzikaal 
karakter heeft. Deze boxen worden op school voor diverse doeleinden gebruikt. Zoals 
inmiddels een goede traditie is, werd er genoten van de pannenkoeken die werden 
aangeboden door ouders. Prins Carnaval gaf net als voorgaande jaren de aftrap voor 
het carnaval op onze school, waarbij weer flink gefeest werd door de kinderen!  

 

De afgelopen jaren heeft de school veel aandacht besteedt aan de Kunstweek. Tijdens 
deze 2 weken staat het onderwijs in het teken van cultuureducatie. Een groep ouders en 
leerkrachten vormen samen een werkgroep. Deze werkgroep organiseert deze 
Kunstweken. Zij regelen ouders die hun kennis willen delen met klassen en bedenken 
samen een lesplan. De OC geeft een financiële impuls aan deze Kunstweken zodat de 
afsluiting er professioneel uitziet. Dit jaar hebben we op 28 maart de deuren mogen 
openen van ons eigen Montessori-museum!  

 

Ook dit jaar is er samen gegeten met Pasen. Dit jaar voor het eerst een lunch. Dit zorgt 
ervoor dat de kinderen eerst rustig aan het werk kunnen. Na de lunch is er de ruimte 
voor een activiteit die door de leerkracht wordt bedacht. Hier kunnen klassenouders 
ook eventueel een rol in hebben. De OC stelt een klein bedrag beschikbaar waardoor er 
in de klassen knutselmateriaal, eieren, etc kan worden aangeschaft.  

 

Het schooljaar bevat ook sportieve activiteiten. Voor de onderbouw is dit de speldag, 
Voor de tussenbouw, middenbouw, bovenbouw en HB is dit de sportdag bij Sprint. De 
OC heeft geen organiserende rol bij dit evenement. Het draaiboek ligt al klaar, omdat 
kinderen op dit terrein kennis kunnen maken met atletiek onderdelen. De hulp die 
gevraagd wordt bij dit evenement gebeurt via de organiserende leerkracht. De OC stelt 
wel geld beschikbaar voor de huur van het terrein, kosten voor materialen/schmink en 
lekkers voor bij de koffie en een ijsje. De hulpouders die tijdens deze dag meehelpen, 
mogen ook een beetje vertroeteld worden.  

 

Aan het einde van het schooljaar vieren veel leerkrachten hun verjaardag. Dit valt vaak 
samen met een excursie. Het vieren van een verjaardag mag een half dagdeel in beslag 
nemen. Doordat dit samenvalt met een excursie wordt het een leuke dag. De OC heeft 
in samenspraak met school besloten dat het onnodig is dat ouders hiervoor apart geld 
inzamelen. Om die reden heeft de OC geld beschikbaar gesteld dat kan worden besteed 
aan een cadeau. Het geld kan de klassenouder vorderen via de leerkracht van de klas.  

 

Op de laatste donderdag van het schooljaar organiseert school het eindejaarsfeest. Dit 
feest heeft als doel dat alle ouders bedankt worden voor een fijne samenwerking het 
afgelopen schooljaar. De oudercommissie betaalt voor iedere leerling een ijsje. De 
kinderen ontvingen een tegoedbon en konden daarmee bij de ijscokar een ijsje naar 
keuze halen. Tijdens deze middag treedt ook de schoolband op en worden een paar 
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ouders in het zonnetje gezet. Dit gebeurde dit jaar met Judith, Daisy en Claudette die na 
jaren trouwe dienst stopten met de OC.  

 

Naast het organiseren en uitvoeren van feesten voor kinderen, is ook een groot 
gedeelte van de ouderbijdrage gereserveerd voor IPC. De oudercommissie stelt jaarlijks 
per leerling €12,50 beschikbaar. David is de coördinator van IPC en stuurt ouders aan 
die leerkrachten ondersteunen om dit geld te besteden aan activiteiten, excursies of 
gasten die passen bij het IPC thema. Er vinden ieder jaar bijzondere dingen plaats en 
unieke dingen plaats doordat er een groep ouders is die zich hiervoor inzet.  

 

Voor aanvang van het sinterklaasfeest, de kerstviering en carnaval zorgt de 
oudercommissie samen met hulpouders voor de versiering van gangen, speelzaal en 
koppeling (en natuurlijk het opruimen). Deze data zijn terug te vinden in de kalender, 
maar er wordt ook altijd een mail gestuurd om ouders te vragen. Deze momenten zijn 
gepland in de avonden. Het versieren van Kerst is op een vroeg tijdstip gepland, zodat 
kinderen ook eventueel mee kunnen komen.  

 

De missie van de OC voor de komende tijd is samen aan de slag met ouders en team 
voor activiteiten voor alle kinderen! 
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