Jaarverslag 2017-2018 Ouderraad School met de Bijbel “De Kraats”
Opnieuw was de ouderraad dit jaar een ondersteund orgaan op school. We hebben dit jaar weer vele
taken op ons genomen om de leerkrachten te ontlasten, zodat zij zich kunnen richten op het
lesgeven en aanverwante taken.
Taken van de ouderraad:
 Koffie schenken bij 10-minutengesprek, ledenvergadering, projectavond en aan het begin
van het nieuwe schooljaar (september 2017). Het koffieuurtje op de eerste maandag in
januari werd dit jaar verzorgd door de Fam. Wieman van Fier koffie.
 Zorgen voor koffie, hapjes en drankjes bij de afscheidsavonden van groep 8
 Gymzaal versieren voor afscheid groep 8
 Helpen bij het oranjefeest op Koningsdag
 Boodschappen halen en 2x koken voor het kamp, versieren kamphuis
 Organiseren fietsverlichtingscontrole
 Inkopen van sinterklaascadeautjes/schoencadeautjes, en op 5 december chocolademelk
schenken
 Inpakken van de sinterklaas- en schoencadeautjes.
 Uitdelen mandarijnen met de Kerstviering
 Wegbrengen schoenendozen actie Schoenmaatjes
 Organiseren van diverse ‘evenementen’, zoals het schooldamtoernooi,
schoolvoetbaltoernooi schoolkorfbaltoernooi en de avondvierdaagse.
 En … tussendoor indien nodig allerlei hand- en spandiensten.
Twee keer per jaar zitten we als ouderraad bij elkaar om de aankomende activiteiten te bespreken
en de taken te verdelen. Naast dat dit heel nuttige vergaderingen zijn, is het ook gezellig met elkaar.
De taakverdeling loopt steeds heel soepel. Er zijn steeds genoeg mensen voor alle activiteiten.
Wel vinden we het belangrijk om ook andere ouders te betrekken . We hebben het hier vorig jaar
ook over gehad, maar soms valt het niet mee om andere ouders te vinden die willen meehelpen bij
het helpen organiseren van bijv. de toernooien. Dit blijft een aandachtspunt.
De afvaardiging vanuit bestuur in de vergadering zijn we dit jaar mee gestopt, omdat veel contacten
en belangrijk nieuws toch veel via Wilma loopt.
In de laatste vergadering is er ook over gesproken of het wel nuttig is dat er iemand van het team in
de vergadering aanwezig is. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we dit wel belangrijk vinden,
omdat we wel graag feeling houden met het team en niet alles via de digitale weg willen laten lopen.
Wat betreft de samenstelling van de ouderraad zijn aftredend: Angé Geluk, Gerrita Groeneveld en
Teunis van Stempvoort. Angé en Gerrita hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Teunis is na 9 jaar
aftredend. Samen hebben Teunis en Henriëtte zich al die jaren trouw en enthousiast ingezet voor de
school. Heel hartelijk dank hiervoor!
Theo van de Hoef zal de opvolger worden van Teunis.
De ouderraad voor 2018-2019 ziet er dan zo uit:
Sandra Beekman
Corina van de Pol (voorzitter)
Marian Bloemendaal (namens team)
Aliëtte van Santen (secretaresse)
Angé Geluk (penningmeester)
Wim Sauer
Gerrita Groeneveld
Carin van Setten
Gerard van Helden
Theo van de Hoef
Bennekom, 26 mei 2018

