OR JAARVERSLAG
2016-2017
OR Jaarvergadering: donderdag 19 oktober 2017
Leden OR:
Dagelijks bestuur:
Martijn Verschuur (voorzitter); Tjipke Bokma (penningmeester); Liesbeth Schuit (secretaris)
Overige leden:
Marije Piet, Nicole van der Zwaard, Silvia Koolbergen, Michel Post, Sandra Lissenburg, Nicole
Arkenhout,Ester Kamps, Eva Schreiber, Bettine Clemens, Anneke Levahrt, Marjolein Verboom, Patricia
Stevens, Sabine Evripidou, Christa Vogelaar, Margo Lambooij, Jany Vreeken, Barbara Essenberg, Jennifer
Smit, André de Jeu; Judith Verbeek (Team), Marry Vink (Team)
Nieuw benoemde leden 2016-2017:
Liesbeth Schuit (secretaris); Sandra Lissenburg; Ester Kamps
Uitgetreden leden 2016-2017:
Jacqueline de Vries-Clemens (secretaris); Joyce Schwegler; Nicole Spangberg

Financieel Overzicht:
Behalve de kosten die de activiteiten met zich mee brengen, betaalt de Ouderraad ook de kosten van de NME
werkgroep, EHBO en verschillende andere posten. Het financiële overzicht kan op de jaarvergadering ingezien
worden. Deze jaarvergadering is openbaar en mag door iedereen bijgewoond worden. De OR jaarvergadering
voor 2016-2017 vindt plaats op donderdag 19 oktober as.

Commissies:
Voor alle activiteiten wordt er een commissie gevormd waarin zowel teamleden als OR leden plaatsnemen. De
verdeling van taken verschilt per commissie.
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Sinterklaascommissie

Nicole v.d. Z.
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Bettine (incidenteel)
Marije (incidenteel)
Nicole v.d. Z.
Barbara R.
Sabine
Marjolein
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Nicole A.
Barbara R.
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Michel
Nicole S. (aftredend)
Nicole v. d. Z.
Patricia

Debby
Maartje
Peter
Thomas (extra)

Carnavalscommissie

Sportcommissie

Sportdag (schooljaar 2017_2018)

Laatste schooldag

Schoolreisje (schooljaar 2016_2017)

Nina
Peter
Lisette
Claudia
Tim - Spookhuis
Niek - Spookhuis
Ingrid - Spookhuis
Mariska
Anneke
Tim
Maarten

Debby
Sanne
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Activiteiten:
Schoolreisje
Om het jaar wordt er een sportdag of een schoolreis georganiseerd. Dit jaar was de beurt aan het schoolreisje.
De Onderbouw en de Bovenbouw gingen op 30 september naar de natuurschool in Noordwijkerhout. Daar
werden ze opgedeeld in groepen en verdeeld over 2 locaties: Bos/duin en een Strand gedeelte. Na de lunch
die ze met zijn allen op het strand gegeten hebben, wisselden beide groepen van locatie. De OR was
verantwoordelijk voor het idee, de planning en coördinatie voor en tijdens de dag. De kinderen hadden een
erg leuke, gezellig en leerzame dag waarin de natuur en activiteit centraal stonden. Het volgende schoolreisje
staat gepland voor september 2018.
Terugkoppeling van eigen team en van de leerkrachten:
 Past bij ons als natuurschool (visie samen & aandacht voor natuur)
 Met alle kinderen naar hetzelfde
 Goede organisatie (voorbereiding en draaiboek)
 Goede informatie naar de ouders, ook over de BSO
 Aan het begin van het schooljaar
 Busvervoer ging erg goed, vrolijke, aardige chauffeur met veel aandacht voor veiligheid
 Fotografen
 Afspraken maken wat betreft het vragen van hulpouders, als iedereen dit op dezelfde manier doet
voorkom je wrijving.
 In- en uitstappen op drukke parkeerplaatsen (o.a. zwembad) met veel ander verkeer riskant.
 Het strand is een grote, open ruimte. Wellicht een gebied afbakenen.
 Lange dag voor de kleuters, moe aan het einde van de week.
 Afstand naar toiletten ver, nam veel tijd in beslag.
 De kinderen werden snel koud op het strand.
 Ouders maken met hun mobiel foto’s en sturen die door naar de thuisblijvers. Schoolfotografen
hoeven niet meer mee, iedereen stuurt zijn 5 leukste foto’s door.
 Neem groepsfoto’s mee, dan kun je een kind aanwijzen als het kwijt is.

Sinterklaas:
Ook dit jaar verraste de Sint de Jozefschool met een bezoek. Sint en zijn pieten kwamen aan bij de Dolfijn met
een brandweerauto waar ze werden opgewacht door alle kinderen. Het feest werd gevierd in de grote en de
kleine gymzaal en voor alle kinderen was er een cadeau.
De OR was verantwoordelijk voor het versieren van de school voorafgaand aan de aankomst van Sinterklaas,
de bestelling van het NTR Sinterklaasjournaal lespakket, het inkopen en inpakken van de cadeaus en
snoepgoed, de coördinatie tijdens de dag zelf en de opruiming na het feest.
In de aanloop naar Sinterklaas organiseren we ook elk jaar de activiteit “Zon in de schoorsteen” waarbij de
kinderen cadeautjes kopen en een surprise maken voor oudere mensen. De OR regelt de inkoop van het
pakpapier voor de cadeautjes en de enveloppen met kleingeld voor de aankoop van de cadeautjes door de
leerlingen.
Terugkoppeling van eigen team en van de leerkrachten
 Over het algemeen heel tevreden, alles liep veel slimmer als het jaar ervoor.

OR JAARVERSLAG
2016-2017





Animo opruimen ouders op mail niet groot maar in praktijk veel meer animo. Groep 8 heeft geholpen
met spullen naar boven te brengen.
Goed ingespeeld als Sint team
OR leden bezetting voldoende
“Niet-gender” cadeautjes erg gewaardeerd.

Kerst:
Altijd weer een speciaal evenement voor de leerlingen. De OR was verantwoordelijk voor de versiering van de
school voorafgaand aan de kerst periode. Het kerstdiner werd weer in buffetstijl gehouden waarbij de ouders
zorgden voor de verschillende gerechten. Het toetje werd verzorgd door de OR. Tijdens het kerstdiner was er
voor elk kind de ruimte om een dansje te doen, een mop te vertellen of een liedje te zingen. Ook de
pubquizzen waren dit jaar weer populair en soms heel lastig! Tijdens het kerstdiner was er de jaarlijkse borrel
met een hapje en een drankje voor de ouders. De locatie was ditmaal de Dolfijn. De OR was verantwoordelijk
voor de totale organisatie van het kerstdiner, de versiering, de inkoop van de borrel en het opruimen na
afloop.
Terugkoppeling van eigen team en van de leerkrachten:
 Veel kerstversiering ingekocht dit jaar, goede reacties ontvangen. Nog steeds “kalig” op sommige
gangen. Inkoop decoratie materiaal kerst nog een keer budgetteren voor volgend jaar.
 Veel positieve reacties gehad op de kerstversiering, klassen blijven wat achter. Leerkrachten nemen
eigen spullen mee.
 Klassen erg donker door gebruik van led-lichtjes ipv nep-waxine lichtjes. Team wil hier graag iets
universeels op verzinnen voor alle klassen.
 Opruiming is een hekelpunt, weinig animo om op te ruimen. Suggestie om de tijd te veranderen naar
’s middags om 15.15 uur ipv ’s avonds en het team erbij te betrekken.
Carnaval:
Een van de leukste feesten van het jaar volgens velen. De OR was verantwoordelijk voor de inkoop van het
eten, drinken en cadeaus, het bedenken van de activiteiten, het inrichten en klaarzetten van de spellen op de
dag zelf, en natuurlijk het opruimen na afloop. In alle klaslokalen waren spelletjes of andere activiteiten te
vinden. Het spookhuis was weer een grote hit en nog spannender dan voorgaande jaren.
Terugkoppeling van eigen team en van de leerkrachten:
 Clown was geen succes
 Hulpouders moeten weten dat er prijsjes zijn bij het touwtje trekken
o Aandachtspunt voor leerkrachten groep 3 of op afteken kaart, misschien een andere afteken kaart
maken voor groep 3.
 Reacties van kinderen / leerlingenraad:
o Leuk!
o Spookhuis leuk, om aangeraakt te worden heel eng
o Weinig oliebollen zonder krenten
Sportcommissie:
De OR zorgde voor het uitdelen van de sporttassen met het Jozefschool sporttenue en iets te drinken met wat
lekker. Ook heeft de OR gezorgd voor het bestellen en bedrukken van de nieuwe sport shirts. Dit jaar waren
we aanwezig bij de Handbal, Volleybal, Waterpolo, Atletiek en Mini-Voetbal. Tijdens het Mini-Voetbal toernoei
waren er de hele week OR leden aanwezig om te zorgen voor eten en drinken voor de deelnemende kinderen.
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De kinderen krijgen water en fruit/groente.
Terugkoppeling van eigen team en van de leerkrachten:
 Marktkramen erg fijn, Frank (FC Aalsmeer) zal dit overleggen met RKDES voor volgend jaar.
 Fruit goede deal, volgend jaar via JOG ivm sponsoring. Sponsoring moet worden aangevraagd door OR.
 Hoeveelheid fruit voor volgend jaar iets verhogen, nu was er op de vrijdag wat weinig.
 Voor de vrijdag eventueel ook iets naast het fruit organiseren.
Laatste schooldag:
En dan is het alweer het einde van het jaar! Ook dit jaar was het groot feest op het schoolplein met een heuse
kinderdisco. Op het schoolplein werd druk gekrijt met stoepkrijt. De OR was verantwoordelijk voor de hele
organisatie van de dag en voor de inkoop van het ijs, limonade en stoepkrijt.
Tips en tops ontvangen vanuit het team, over het algemeen erg positief:
 IJsje + drinken is prima
 Muziek ook voor jongere kinderen
 Team mag stoepkrijt opmaken, stoepkrijten een succes
 Kinderdisco erg leuk

Algemeen:
Het coördineren van de ouderhulp bij de verschillende activiteiten behoort ook tot de taken van de OR. Een
andere taak van de OR is het verzorgen van de koffie en thee tijdens de verschillende ouderavonden en
drankjes op de algemene ouderavond. Voor (bijna) alle activiteiten is via het ouderhulpboekje en DigiDUIF
extra hulp gevraagd en gekregen van ouders.

Iedereen die heeft meegeholpen wordt hierbij heel hartelijk bedankt!

