Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van OBS Ontdekking. De OR ondersteunt het team
(leerkrachten en directie) van de Ontdekking bij het organiseren en begeleiden van bijzondere
activiteiten voor onze kinderen welke gedurende het schooljaar plaatsvinden. Hierbij kunt u denken
aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, sportdagen en het afscheid van groep 8. Hiertoe is voor iedere
activiteit een commissie in het leven geroepen bestaande uit teamleden van De Ontdekking en leden
van de OR. Binnen deze commissies hebben leden van de OR overlegmomenten met het team.
Daarnaast regelt de OR de inkoop, draagt zorg voor extra begeleiding bij de feesten/bijzondere dagen
en helpt bij het versieren en opruimen van de school. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen en
hebben we ook dit jaar weer kunnen rekenen op de hulp van vele enthousiaste ouders. Hiervoor onze
dank! Daarnaast vergadert de ouderraad minimaal zes keer per jaar en wordt er informatie
uitgewisseld met het team, de Medezeggenschapsraad (MR) en de directie over de actuele gang van
zaken op school.
Ouderbijdrage
De overheid stelt geld ter beschikking aan onze school voor onderwijs, huisvesting en onderhoud. De
school besteedt dit geld zo effectief mogelijk. Er worden echter geen middelen beschikbaar gesteld
voor de hierboven genoemde activiteiten. Maar ook deze activiteiten zijn voor de kinderen heel
belangrijk. Om de mogelijkheid te hebben als OR om de genoemde activiteiten samen met school te
kunnen organiseren wordt er van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 bedroeg de ouderbijdrage € 40,00.
Jaarvergadering
Elk najaar vindt de Jaarvergadering plaats (1 november 2018). Alle ouders worden hiervoor van harte
uitgenodigd. In deze vergadering worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en worden
de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. De penningmeester van de OR legt verantwoording
af aan de leden en de kascommissie over de bestedingen van de financiële middelen.
Leden Ouderraad
De Ontdekking is een school die de afgelopen paar jaren flink is gegroeid. Voor het team en ons als OR
wordt de uitdaging dan ook elk schooljaar groter om alles rondom de feesten en overige bijzondere
dagen goed te laten verlopen. Het afgelopen schooljaar hebben zich enkele wijzigingen in de bezetting
voorgedaan. Wij willen Sandra Vega (secretaris) en Esther Wildvank (co-voorzitter) hartelijk danken
voor hun enorme inzet van de afgelopen jaren! Fijn is dat we weer twee enthousiaste nieuwe leden
bereid hebben gevonden om de OR te versterken. Ons streven voor dit schooljaar is om nog twee
ouders aan te trekken om de OR compleet te maken.
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Overzicht OR leden 2017-2018
Suzanne Verlaan
Esther Wildvank
Wiebe Dugour
Sandra Vega
Ayşegül Colak
Birgul Kurt
Patricia van den Nieuwenhof
Debbie Poulus
Raakhie Raghoebar
Rishma Ramsanjal
Daniella van de Stolpe
Lisa van Vliet
Evelien de Vries
Anouk Boeree

Voorzitter, kinderen in groep 5 en 6
Voorzitter, kinderen in groep 5 en 8
Penningmeester, kinderen in groep 5 en 7
Secretaris, kinderen in groep 4 en 6
Kind in groep 2
Kinderen in groep 6 en 7
Kind in groep 4
Kinderen in groep 345 Neo, 4 en 6
Kind groep 6
Kind groep 7
Kinderen in groep 6 en 7
Kinderen in groep 2 en 4
Kinderen in groepen 2 en 5
Kind in groep 5

De OR is verspreid over het schooljaar 2017-2018 zes keer bijeengekomen:
20 september 2017
Startbijeenkomst
18 oktober 2017
OR vergadering
7 november 2017
OR/MR jaarvergadering
20 november 2017
OR vergadering
17 januari 2018
OR vergadering
19 april 2018
OR vergadering
7 juni 2018
OR vergadering
5 juli 2018
Evaluatie 2017-2018 en vooruitblik 2018-2019
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Afgelopen schooljaar is de OR, in chronologische volgorde, betrokken geweest bij de volgende
activiteiten:
Sportdag groep 1/2
De eerste activiteit waarbij de OR betrokken is: de sportdag voor de groepen 1 en 2. Tijdens het
pauzeonderdeel stonden wij als OR in de gymzaal klaar om de kleuters en de begeleiders uit de
groepen 8 te voorzien van limonade en een koekje. Ook zijn weer de nodige veters gestrikt, vieze
toeten en handen gepoetst. De sportdag werd afgesloten met een welverdiend waterijsje voor alle
kleuters en begeleiders.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december konden we als school de Goedheiligman verwelkomen. Dit keer kwam hij
samen met zijn Pieten per speedboot; een erg spetaculaire aankomst! Voor de OR beginnen de
voorbereidingen al bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar waren er weer een aantal
zenuwslopenede momenten, want: zou de Sint wel komen en doet de boot het wel. Gelukkig kwam
het zoals elk jaar alles op het laatste moment toch nog goed.
Vanuit de OR is gezorgd voor de inkoop van het strooigoed (waarbij rekening wordt gehouden met
kinderen met een allergie), ingrediënten voor het bakken van de pepernoten en het versieren van de
speculaaspoppen. Daarnaast zijn door de OR alle schoencadeautjes ingekocht. De etaleur heeft samen
met de OR zorg gedragen voor een mooie aankledng van de school. Aandachtspunten voor volgend
schooljaar zijn: vasthouden aan het ‘schminkbeleid’ (Roetveegpieten), beter informeren van
buurtbewoners omtrent de intocht en aanpassing w.b. schoencadeautje (kleiner). De OR heeft op de
grote dag zelf met veel plezier de Sint en Pieten begeleid en van een smakelijke lunch en
tussendoortjes voorzien. Het was een zeer geslaagd Sinterklaasfeest!
Kerst
In oktober 2017 begonnen de voorbereidingen voor het volgende grote evenement: Kerst.
Kerstpresentjes werden besteld, inkopen voor de kertsstukjes en het kerstdiner (borden, bestek,
bekers, damast, etc) werden gedaan. Daarnaast zijn daar waar nodig nieuwe materialen voor de
versiering aangeschaft (o.a. extra lichtslangen). De school zag er werderom weer erg sfeervol uit.
Aandachtpunt voor dit schooljaar is om eerder hulpouders te werven (via nieuwsbrief en klasbord) om
ons hierin te ondersteunen.
Hoogtepunt van de kerstperiode was wederom het Kerstdiner. De buffetten zagen er in de
verschillende bouwen als vanouds rijkelijk gevuld uit. Iedereen had zich voor deze gelegenheid prachtig
gekleed en had zijn/haar beste humeur meegebracht. Het was duidelijk zichtbaar dat er volop werd
genoten van al dat lekkers. Buiten konden de ouders onder het genot van een hapje en drankje gezellig
bijpraten en wachten op hun kinderen.
Bij deze willen wij als OR onze hartelijke dank uitspreken richting juf Yolanda vd Roest, die zich enorm
heeft ingezet rondom Kerst op school!
Pasen
Vanuit de OR zijn er paastakken, tafelkleden, servetten, versiering en damast aangeschaft om de klas
gezellig aan te kleden voor het Paasontbijt. Daarnaast hebben alle kinderen paaseitjes (de
allergiekinderen kregen een aangepast paaslekkernij) gekregen.
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Schoolreisje 1-2 Sprookjeswonderland
Dit jaar is er met alle kleuters afgereisd naar Enkhuizen, Sprookjeswonderland. Dit was een groot
succes. Vanuit de OR is er gezorgd voor fruit en wat te drinken.
Schoolreisje 3-7 de Spelerij
Verdeeld over 3 data is er afgereisd naar Dieren om de Spelerij te bezoeken. Kinderen konden hier
naar hartenlust spelen, ontdekken en knutselen. Van al dat spelen krijg je natuurlijk enorme honger!
Naast hun eigen versnapering konden de kinderen broodjes bakken met knakworstjes of zoet beleg.
De OR leden stonden klaar met de limonade en koekjes. Na afloop kregen alle kinderen een ijsje. De
kinderen hebben heerlijk genoten.
In de ochtend was het enkele keren zeer vervelend voor de kinderen als de bus nog niet gearriveerd
was. Inmiddels is hierover een klacht ingediend bij de busmaatschappij. De Spelerij was een leuke
bestemming maar de reisafstand was behoorlijk. Daarom wordt er bij een volgend schoolreisje een
locatie gezocht dichter bij huis.

Sportdagen groep 3-8
Net als het voorgaande jaar vond de sportdag plaats in de Topsporthal.
Afscheid groep 8 (Gala en Musical)
In juni hebben de OR-leden na overleg met het team de nodige voorbereidingen getroffen. Zo werden
versiering, rozen besteld en overige benodigdheden besteld/gekocht.
Op vrijdagavond 6 juli werd de jaarlijkse gala gevierd. De rode loper was uitgerold en de groep 8
leerlingen kwamen na een fotoshoot prachtig uitgedost de school binnen gelopen. De leerlingen
konden zich in de versierde middenruimte te goed doen aan verschillende soorten frisdrankjes, chips,
nootjes en spekjes. Er werd heerlijk gedanst op en meegezongen met de muziek. Aan het einde van de
avond kregen de leerlingen een rode roos uitgereikt.
Daarnaast waren er nog twee avonden die in het teken stonden van afscheid nemen. Op 16 en 17 juli
juli schitterden de leerlingen uit kinderen uit de groepen 8 en NEO 6,7,8 in de musical Tent op zijn kop!
Wat hebben de kinderen geschitterd op het podium. De OR verzorgde de drankjes en de diverse
versnaperingen op deze avonden. Met persoonlijke dank aan Lobke (oud OR lid) voor de extra handen.
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Vooruitblik schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar worden er vanuit het schoolteam vaste mensen gekoppeld aan de diverse
schoolactiviteiten. Met vaste leerkrachten en OR leden is de verwachting om effectiever met elkaar te
kunnen samenwerken. Aan het einde van schooljaar 2018-2019 wordt er geëvalueerd of deze
werkwiijze wordt vervolgd in de aankomende jaren.
Overzicht OR leden 2018-2019
Suzanne Verlaan
Wiebe Dugour
Ayşegül Colak
Birgul Kurt
Patricia van den Nieuwenhof
Debbie Poulus
Raakhie Raghoebar
Rishma Ramsanjal
Daniella van de Stolpe
Lisa van Vliet
Evelien de Vries
Jessica Boot
Simone deBoer
Anouk Boeree

Voorzitter, kinderen in groep 6 en 7
Penningmeester, kinderen in groep 6 en 8
Kinderen in groep 3 en groep 1
Kinderen in groep 7 en 8
Kinderen in groep 5 en in groep 1
Kinderen in groep 345 Neo, 5 en 7
Kind groep 7
Kind groep 8
Kinderen in groep 7 en 8
Kinderen in groep 3 en 5
Kinderen in groepen 3 en 6
Kind in groep 5
Kind in groep 3
Kind in groep 6
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