Jaarverslag OC 2020-2021
Beste ouders en verzorgers,
Bijna mogen we een toch opnieuw zeer bewogen schooljaar afsluiten. Traditiegetrouw
sluit de Breda Oudercommissie (BOC) het schooljaar af met het publiceren van haar
jaarverslag. Met als doel alle ondernomen activiteiten nog eens kort samen te vatten en
vooruit te blikken naar het nieuwe schooljaar. Alle activiteiten zijn mogelijk gemaakt
dankzij uw ouderbijdrage en de betrokkenheid van vele ouders/verzorgers, samen met
het schoolteam en de OC: dank allen daarvoor!!
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Annemarie, Chris, David, Gül, Joost, Maarten, Menno, Mieke, Patricia, Sharon

I.

Waarom is er een oudercommissie?

Onze missie is samen met ouders, verzorgers en het team activiteiten realiseren voor alle
kinderen, die het naar school gaan leuker maken.
Montessori+ kent twee locaties: Breda en Prinsenbeek. Beide locaties hebben een eigen
oudercommissie, die waar relevant zoveel mogelijk samenwerken. Onze oudercommissie
is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en het dagelijks bestuur
bestaat uit: secretaris, penningmeester en voorzitter.
Wij regelen activiteiten die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn en die we met de
school hebben afgesproken. Deze maken het naar school gaan voor de kinderen alleen
maar leuker. Ons uitgangspunt is daarbij steeds dat de ouderbijdrage van € 38,- ten
goede komt aan alle kinderen.
Schooljaar 2020-2021 bestond de OC uit 9 ouders en Patricia Koen als leerkracht van BB5,
die vanuit haar rol als eventplanner Breda al jarenlang een vaste kracht in onze OC is.
Patrticia is voor de OC de essentiële schakel om alle activiteiten gerealiseerd te krijgen,
zeker dit jaar waarbij we vooral buiten het schoolgebouw moesten acteren.
Onze belangrijkste taken zijn:
(1)
Organiseren van activiteiten binnen school, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval
(2)
Beheren van de oudergelden
(3)
Signalerende functie naar het team en de MR
Meer informatie kunt u lezen op de website van Montessori+.

II. Speerpunten 2020-2021
Ook als OC zijn we uitgedaagd tot omdenken. We zijn het schooljaar dan ook gestart met
een brainstorm en hebben de volgende speerpunten gedefinieerd:
 Omdenken qua activiteiten (wat kan wel, bijvoorbeeld klassikaal)
 Focus op betrokkenheid
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Activiteiten
In overleg met onze aanspreekpunten in het Montessori+ team worden middelen vanuit
de ouderbijdrage begroot en/of helpt de OC mee de volgende activiteiten te organiseren:
 Evenementen (vermeld op de schoolkalender): Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen,
Sportdag, Groepdag, Eindejaar
 IPC: inhakend op de thematiek en afgestemd op 3 bouwen, integraal voor
Prinsenbeek en Breda
 Duurzame voorzieningen
Deze begroting is gebaseerd op de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, welke wordt
beheerd via de Stichting. Activiteiten voorzien van een * zijn (mede) met uw
ouderbijdrage mogelijk gemaakt. Regelmatig worden (groot)ouders en verzorgers om
hulp gevraagd via Parro, de e-mail, klassenouders en de oudercommissie: wij zijn
dankbaar voor het grote enthousiasme!
Daarnaast passeren gedurende het jaar een aantal vaste onderwerpen tijdens de vijf
reguliere overlegmomenenten:





Vaststellen budget/plan startend schooljaar (september)
Vaststellen jaarrekening en kascontrole voorafgaand schooljaar (september)
Vaststelling ouderbijdragei (mei)
Opstellen concept budget/plan volgend schooljaar (mei)

Wilt u een keer een overleg bijwonen: laat het ons weten – u bent van harte welkom.

Betrokkenheid
Zo fungeert de OC als klankbord voor onder andere ondwerpen als:
 Schoolfotograaf; meedenken met de wensen en behoeften die we zelf als ouder(s)
ervaren ten aanzien van schoolfoto’s, vergelijken van diverse partijen.
 Het vieren van 30 jaar Montessori in Breda: aandragen van extra ideeën in de
thematiek van ‘30’.
 Actief meedenken rondom de eenduidige informatieverstrekking klassenouders:
er ligt een geactualiseerd en concreet informatieblad voor (nieuwe)
klassenouders.
Vanuit die betrokkenheid is er ook een werkgroep verkeersveiligheid opgestart, in
samenwerking met de betrokkenen vanuit Montessori+, De Nutsbasisschool, Partou,
Kober-Okidoki en Pebbels.

III. Concrete activiteiten 2020-2021
Wat heeft de oudercommissie concreet dit schooljaar gedaan? In het onderstaande geven
we een korte samenvatting van de activiteiten – waarbij het omdenken, klassikaal en op
afstand steeds de context is geweest. We zijn alle klassenouders enorm dankbaar voor
het mede mogelijk maken van de verschillende activiteiten.
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1) Sinterklaas/ Kerst/ Carnaval/ Pasen*
De Sinterklaasviering was een geslaagde dag voor de kinderen, de klassen
respectievelijk kinderen (OB/MB) zijn blij met hun presentje. Waar mogelijk, werd op
aangepaste wijze het kerstontbijt digitaal gevierd. Carnaval is in de klas gevierd.
Helaas geen optocht door Boeimeer dit jaar. Ook Pasen is aangepast gevierd.
2) Cultuurweek*
In april stonden de kunstweken in het teken van bloemen in de kunst. Vol trots
kwamen kinderen thuis met ‘Zonnebloemen’ en andere prachtige kunstwerken,
geïnspireerd door de grote meesters.
3) Speldag (OB) + Sportdag (rest)*
De spel- en sportdag waren een feest voor de kinderen. Velen kwamen lekker moe
thuis en zijn vroeg naar bed gegaan.
4) Groepsdag*
Elke groep heeft op een eigen manier invulling gegeven aan de groepsdag. Vanuit de
ouderbijdrage is er € 50,- per klas beschikbaar, te besteden aan activiteiten
gedurende die dag.
5) Eindfeest*
Het eindejaarsfeest is dit jaar uitsluitend een disco voor de bovenbouw.
6) IPC*
Als schakel tussen IPC-ouders en de OC leidt David de overkoepelende IPCwerkgroep. Deze werkgroep bestaat per bouw (en locatie) uit een leerkracht en een
ouder. Het doel is het bedenken van een gastles, workshop, bezoek, uitstapje,
materiaal per (overkoepelend) IPC-thema. De activiteit vindt plaats tijdens schooltijd
en hiervoor is € 12,50 per leerling per jaar begroot.
Ook in 2020-2021 zijn de duidelijke afspraken die de school heeft gemaakt met de
IPC-werkgroep gerespecteerd. Het gaat hierbij om: wie doet wat wanneer en binnen
welke kaders. Daarnaast heeft de IPC-commissie een “infographic” opgesteld, wat is
voorgelegd aan school en door beide OC’s is bekrachtigd. Tenslotte ligt er een volledig
geactualiseerd draaiboek waarmee (nieuwe) IPC-ouders direct aan de slag kunnen.
De thema’s voor 2021-2022 zijn door de school vastgesteld. Het IPC-team is vol
energie bezig een passend en relevant voorstel te maken in de vorm van een
activiteit/materiaal per bouw per/over meerdere thema’s heen.
7) Duurzame voorzieningen*
Vanuit de ouderbijdrage wordt elk jaar een euro per kind gebudgetteerd voor
duurzame middelen, dit jaar besteed aan een pak voor de Sinterklaasviering, boeken
voor in de schoolboek en wat extra materialen in school.
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8) Luizencommissie
Pluizen op school was niet mogelijk, hier is dit jaar geen ouderbijdrage aan besteed.
9) Musical*
Wat een verrassing, dat Montessori+ een van de scholen is die in het Chassé theater
op 14 juli de musical mag spelen. De musical zal opgenomen worden – zodat alle
Montessori+ kinderen deze nog samen kunnen bekijken.
10) Verkeersveiligheid*
Na enkele voorvallen in het verkeer rond onze school
is er op initiatief van ouders een werkgroep opgericht
met als doel de omgeving rondom school veiliger
maken. De insteek is vooral dat we erop vertrouwen
dat iedereen een bijdrage kan en zal leveren aan de
veiligheid van alle kinderen. De werkgroep werkt
hierin samen met De Nutsbasisschool, Partou, KoberOkidoki en Pebbels. Bovendien zal de werkgroep
aansluiten bij de projectgroep vanuit Gemeente
Breda zodat er meegedacht kan worden over de
herinrichting van de straat. Deze aandacht en actieve
inzet door meerdere partijen bewijst hoe serieus het
probleem eigenlijk is en ontzettend fijn dat de
beweging nu in gang is gezet. Dank voor jullie initiatief
Annemarie, David en Sharon!
Nog steeds zijn ideeën en input van harte welkom!
Mail: werkgroepveiligheidjnhs@gmail.com

Het was een regenachtige januaridag. Ik
fietste naar school en groette mijn 1 jaar
oudere buurjongen, die mij met zijn fiets
tegemoetkwam. Na een fijne schooldag
vertrok ik naar huis en dacht aan het
verjaardagsfeestje van mijn zusje, waar ik
bij zou helpen. Tot ik een jongen op straat
zag liggen, van zijn fiets gevallen,
omstanders, iemand die met een deken
kwam om hem af te dekken. Nu ik dit jaren
later opschrijf springen de tranen weer in
mijn ogen. Op dat moment kon ik niet
huilen. Pas toen ik in de keuken kwam en
mijn moeder zag, barstte ik in huilen uit. Ik
had die ochtend mijn buurjongen voor het
laatst fietsend gezien. Zijn broertje en
ouders hebben hem een paar dagen later
naar zijn laatste rustplaats gebracht. Rob,
Ton, ik denk nog heel vaak aan jullie en
jullie naasten.
Ingezonden stuk – gecombineerde
reconstructie van twee ongelukken die de
schrijver persoonlijk enorm geraakt hebben.

RESPECT
R
E
S
P
E
C
T

Respect voor elkaar: ga het gesprek aan en heb oog voor elkaars standpunt
Eenrichting: op vaste tijden is al vóór de zebra de straat eenrichtingsverkeer
Stoep is voor voetgangers; geen fietsers, autobanden of hondendrollen
Parkeer uitsluitend waar dat veilig kan en wettelijk mag
Educatie: we leven onze kinderen voor, zij doen ons na
Controle is onnodig als iedereen handelt zoals bedoeld
Tijd: is er vaak te kort, maar voor het brengen & halen neem je altijd alle tijd
om kinderen op een veilige en verantwoorde manier van en naar school te
laten gaan

Overige organisatie kosten
Tenslotte besteden we maximaal 3% van de vastgestelde ouderbijdrage aan kosten als
de bankrekening, correcte registratie van de Stichting bij de KVK, een kleine attentie voor
afzwaaiers en/of andere noodzakelijke organisatie kosten.
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IV. Vooruitblik 2021-2022
Acht ouders en een leerkracht zetten zich vol enthousiasme opnieuw in, voor dat wat
nodig is om het naar school gaan van alle kinderen leuker te maken. De ouderbijdrage
van € 38,- per leerling is ongewijzigd. We blijven verbinden met alle andere actieve ouders
en verzorgers binnen onze school. Denk hierbij aan klassenouders, de bieb bezetting,
ouders betrokken bij IPC, cultuur, verkeersveiligheid en luizenpluizen.
Daarnaast hebben we nog steeds de ambitie om gezamenlijk bewegen van alle kinderen
meer in de schijnwerpers te zetten. Hierbij denken we aan de Avond4Daagse (Boeimeer)
en de Singelloop. Met Carnaval zouden we graag Montessori+ kinderen willen zien
deelnemen aan de Brakkensliert (carnavalszondag). Deze ambitie is in 2020-2021 even in
de wacht gezet, maar we hopen vanaf september hier weer energie in te kunnen steken.

!! Oproep !!
Er is plek voor 1-2 nieuwe mensen in de oudercommissie! Je kan kiezen voor specifieke
activiteit en/of meer algemeen meedenken en projectmatig iets aan te pakken. Van de
meeste activiteiten liggen draaiboeken klaar. We vinden het vooral belangrijk dat je doet
waar je blij van wordt en wat bij je past. Daarnaast komt per 2022-2023 de rol van
penningmeester vrij. Wil je meer weten? Sluit gerust een keer aan om een beter beeld te
krijgen van wie we zijn, wat we doen, en wat de specifieke rollen en verwachtingen zijn.

Overlegschema 2021-2022
#
1

Donderdag
16 september

2
3
4
5

11 november
13 januari
10 maart
13 mei

Jaaronderwerpen naast vaste agendapunten
Vaststelling budget/plan 2021-2022; jaarrekening en kascontrole 20202021.

Vaststelling ouderbijdrage + concept budget/plan 2022-2023.

Afzwaaier in de schijnwerpers
Na bijna tien jaar hebben we in juni afscheid genomen van onze ceremoniemeester
Carnaval en de altijd constructieve bijdrage van Menno. Hij heeft de scepter vakkundig
overgedragen aan Chris. Maar we gaan hem zeker missen! Menno, ontzettend bedankt
voor je enthousiasme, energie en denkkracht – je hebt onze OC verrijkt: DANK!!
i

Een voorstel tot wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage dient vooraf te worden ingediend bij de
OC en voor vaststelling te worden goedgekeurd door OC, Directie en MR.
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