
Jaarverslag Ouderraad 2021-2022 

De ouderraad is een enthousiaste club ouders, waarvan de kinderen op de 

Kraatsschool zitten. De Ouderraad verricht hand- en spandiensten bij allerlei 

activiteiten op school. Sinds kort is Evelien van Rinsum ons komen versterken. Zij 

neemt de plaats in van Aliëtte van Santen. 

Leden van de ouderraad (in willekeurige volgorde):, Gerrita Groeneveld, Carin van 

Setten, Sandra Beekman, Femke van de Bor, Gerard van Holland, Theo van de 

Hoef, Evelien van Rinsum en ondergetekende. Ook is er iemand van het team 

betrokken bij de vergaderingen van de ouderraad. Momenteel is dat Juf Annette 

van Stuijvenberg. Zij zorgt voor het contact tussen team en OR. Ook Wilma weet 

ons altijd te vinden om iets te organiseren. 

Eindelijk na 2 jaar waarin de ouderraad niet veel kon helpen op school, mochten we 

nu weer diverse malen ons steentje bijdragen. 2x per jaar houden we een 

vergadering. In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar bekijken we altijd 

even de taakverdeling binnen de ouderraad. Afgelopen jaar is er zowel een nieuwe 

penningmeester als een nieuwe secretaris gekomen. Verder bespreken we altijd de 

agenda van de komende tijd en bekijken dan wie bij welke activiteit kan en wil 

helpen. Activiteiten waar onze hulp bij gevraagd wordt: schoolkamp groep 8, 

diverse malen koffie schenken, Sinterklaasfeest, fietsverlichtingscontrole, 

organiseren van diverse toernooien en avondvierdaagse, wegbrengen 

schoenendozen, organiseren Koningsspelen, enz. Daar waar nodig, roepen we de 

hulp in van andere ouders om ons te helpen. We merken wel dat het soms lastig is 

om voldoende ouders te vinden die kunnen en willen helpen bij activiteiten, dat is 

jammer.  

Aan het einde van het schooljaar is aftredend en niet herkiesbaar: Sandra Beekman. 

Wij willen je heel hartelijk bedanken voor je enthousiasme en inzet in de 

ouderraad. Aftredend en herkiesbaar: Carin van Setten en Gerard van Holland. 

Beide geven aan dat ze nog door willen! Heel fijn! We zoeken nu dus iemand voor 

vervanging van Sandra Beekman en 1 iemand ter uitbreiding van het team. 

Afgelopen jaar hadden we besloten om maar eens te kijken hoe het allemaal zou 

gaan lopen na corona, maar gelukkig kan en mag er weer veel, dus een paar handen 

extra kunnen we wel gebruiken!  

Bennekom, 16 mei 2022 

Corina van de Pol 

 


