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Bij de start van het schooljaar 2014/ 2015 werden er binnen de ouderraad een aantal
bestuurswijzigingen doorgevoerd. Janet van Deenen heeft afscheid genomen van de ouderraad en
heeft haar functie als voorzitter overgedragen aan Deborah Cozijnsen. Deborah Cozijnsen was
secretaris en die functie is overgenomen door Kim Schutte.

De ouderraad kijkt terug op een geslaagd en mooi, maar ook bewogen jaar, voor zowel de leerlingen
als de leerkrachten. Er waren 2 rode lijnen gedurende het schooljaar die steeds terugkwamen:
- het vertrek van Jan en Carla van den Berg en indirect hiermee de komst van Hans van Hest als
nieuwe directeur en Daniëlle Honhoff als nieuwe IB’er.
- de verbouwing van de school wat vrijwel het gehele schooljaar heeft geduurd.
Beiden punten hebben veel invloed gehad op de activiteiten die werden aangeboden, maar ook op
de flexibiliteit van de leerkrachten. Een frisse wind tijdens een verbouwing doet extra stof opwaaien
en nu enkele maanden later is er merkbaar meer rust.
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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
De ouderraad zet zich in voor en tijdens diverse activiteiten en projecten binnen de school:
Verkeersveiligheidlabel
Er is door de verkeerswerkgroep veel aandacht geweest voor het verkrijgen van het
verkeersveiligheidlabel. Begin van het schooljaar 2014/ 2015 werd er dan ook gestart met een
verkeersweek waarbij er aandacht was voor alle aspecten die te maken hebben met
verkeersveiligheid. Voor zowel de jongste als de oudsten werden er diverse activiteiten
georganiseerd.
Speelgoedmarkt
Er is 2 keer getracht een speelgoedmarkt te organiseren, waarbij mensen voor een klein bedrag
cadeaus zouden kunnen kopen en verkopen. Beiden keren is de markt wegens weinig animo niet
doorgegaan.
Sinterklaas
Er is door de school gekozen om geen standpunt te nemen in de maatschappelijke discussie omtrent
zwarte piet en deze discussie vooral links te laten liggen. Dit is goed gelukt, want het was een groot
feest waarbij de kinderen, doormiddel van het zetten van hun schoen en het kijken van de film,
toeleefden naar de daadwerkelijke viering met Sinterklaas en Bruno en Kip Kerrie. De ouderraad
zorgt ervoor dat de schoenen zijn gevuld met een schoencadeautje en is op de ochtend van de
viering aanwezig om de Sint en zijn pieten door de school te begeleiden.
Kerst
Wegens het vertrek van Jan en Carla is er voor gekozen om dit jaar de viering in een aangepaste
vorm te laten plaatsvinden. In tegenstelling tot vorig jaar is er dan ook geen viering in de avond, maar
op donderdagochtend. Deze ochtend hebben de kinderen eerst genoten van een plak kerststol en
hebben vervolgens een viering in de gymzaal gehad. De viering is door de eenvoud als zeer prettig
ervaren en zeker voor herhaling vatbaar.
Afscheid Jan en Carla
De laatste dag voor de kerstvakantie stond in zijn geheel in het teken van het afscheid van Jan en
Carla. Door de hele school werd er door de kinderen een lange slinger gevormd om zo Jan en Carla te
ontvangen. Alle kinderen zongen uit volle borst het lied mee, wat was geschreven voor deze
gelegenheid. Daarna hebben ze doormiddel van een viering met diverse kunstzinnige uitingen,
gezamenlijk afscheid genomen van Jan en Carla. Ook ouders mochten aan het eind van de ochtend
afscheid nemen en de opkomst was opvallend hoog. Tijdens deze ochtend heeft de ouderraad de
koffie en thee voor de ouders verzorgd. Jan en Carla hebben bewust voor een eenvoudig en intiem
afscheid gekozen en toen de kinderen in de middag vrij waren, hebben ze dan ook enkel met de
teamleden en partners genoten van een buffet.
Carnaval
De splitsing in onderbouw, middenbouw en bovenbouw heeft heel positief uitgepakt. Voor diverse
kinderen is de druk van een zeer uitgebreide viering te zwaar en door de kleinere groepen bleef het
overzichtelijk. De grote polonaise aan het eind was een groot succes. Ook vanuit de kinderen zijn er
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geen wanklanken waargenomen.
Zondag Laetare
Wegens onderbezetting en een niet afgeronde verbouwing is er voor gekozen om dit jaar geen
Zondag Laetare te laten plaatsvinden. Een beslissing die de ouderraad erg jammer, maar wel
begrijpelijk vond.
Pasen/ welkomstfeest
Om Hans van Hest en Daniëlle Honhoff feestelijk welkom te heten is dit jaar het paasontbijt, waarbij
ook de ouders uitgenodigd waren, in een andere vorm georganiseerd. Iedereen mocht zelf eten
meebrengen wat zorgde voor een zeer gevarieerd aanbod. Deze ochtend is als zeer succesvol
ervaren.
Open dag 28 mei
Door leden van de ouderraad is er koffie verzorgd en leerlingen uit groep 8 gaven de
belangstellenden een rondleiding door de school. Om verveling van de leerlingen te voorkomen is
aangegeven dat dit beter op oproep kan.
Afscheid groep 8/ bedankavond
Aangezien er dit jaar geen toneel was, is er voor een aangepaste vorm gekozen. Er werd gezamenlijk
gegeten door leerkrachten en leerlingen. De ouders van de leerlingen sloten later op de avond aan
en aten samen een gebakje. Aansluitend op dit afscheid was er in de gymzaal de bedankavond voor
alle hulpouders.

COMMUNICATIE
Door de ouderraad is er meerdere keren aangegeven dat de communicatie tussen school en de
ouders verbeterd moet worden. Het gebeurde te vaak dat wijzigingen te laat werden doorgegeven of
dat de informatie die online stond niet recent was. Op dit vlak is er veel veranderd in het afgelopen
schooljaar, onder anderen door de komst van de facebook pagina en de vernieuwing van de website.
Door het gebruik van social media sluit de school goed aan op de communicatieontwikkelingen
binnen de maatschappij.

Mede door de inzet van alle ouders, tijdens en in de aanloop naar de diverse activiteiten, kunnen
deze worden gerealiseerd. Actieve ouders zijn er nooit genoeg en degenen die er zijn worden zeer
gewaardeerd. Ook nieuwe leden zijn welkom; mocht u lid willen worden van de ouderraad geef dit te
kennen bij een lid van de ouderraad of bij een leerkracht.
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