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Jaarverslag Ouderraad 

Schooljaar 2018-2019 
  
 

1. Inleiding  
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Oudervereniging van de Sprankel!. De ouderraad wil u 

graag informeren over de activiteiten van de ouderraad van het schooljaar 2018-2019 

 

In dit verslag leest u welke leden van de ouderraad zijn vertrokken, welke nieuwe ouders 

erbij zijn gekomen en welke activiteiten het afgelopen jaar zijn ondersteund door de 

ouderraad.  

 

2. Samenstelling ouderraad  
 

De ouderraad bestaat uit ouders die ieder een groep vertegenwoordigen (elke groep 

heeft minimaal 2 vertegenwoordigers), een penningmeester, een secretaris en de 

voorzitter. Elke vergadering wordt bijgewoond door de directeur, Mariëtte Reimert. Op de 

website van de school staat vermeld uit welke mensen de oudervereniging bestaat.  

 

De samenstelling van de ouderraad is het afgelopen schooljaar gewijzigd. Degene die 

afgelopen jaar de ouderraad hebben verlaten zijn: 

 Monique Ruiter (secretaris) 

 Dianne Hofman (voorzitter) 

 Anja Boerkamp  

 Leony Meijer  

 

Toegetreden tot de Ouderraad zijn:  

 Lotte Valk (peuters) 

 Jolien van Middelaar (peuters) 

 Elske Mars (peuters) 

 Cindy Simons  (voorzitter en groep 1) 

 Celine Bloo (secretaris en groep 1) 

 

3. Activiteiten OV  
 

Het afgelopen jaar hebben wij ons steentje bijgedragen aan de volgende activiteiten: 

 Sinterklaas 

 Kerst 

 Carnaval 

 Schoolreisjes 

 Tuin- en slotfeest 

 Juffen- en meesterdag 

 Wandel3daagse 

 Sportactiviteiten 

 

 

 

 

4. Vergaderingen  
 

De oudervereniging vergadert elk jaar ongeveer 6 keer. Zowel de ouderraad als de 

school brengen onderwerpen in. Het afgelopen jaar zijn de volgende punten behandeld:  

• Verdeling en organisatie oud-papier; 

• De Houder (Handboek Oudervereniging) wordt besproken en indien nodig aangepast; 
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• Vaststelling ouderbijdrage/contributie en bijdragen voor schoolreisjes, etc.; 

• Organisatie en evaluatie van verschillende activiteiten. Dit geldt voor zowel kosten als 

inzet van ouders regelen;  

• Aanschaf benodigdheden; 

• Schoolfotograaf; 

• Afstemming over dislocatie; 

• Afstemming parkeerplaatsen school (o.a. de aanpassing van de parkeerplaats van de 

witte vrachtwagen op de parkeerplaats); 

• Peuteropvang; 

• Nieuw schema voor schoonmaak. 

• BSO 

 

5. Inkomsten en Uitgaven  
 

Het budget van de Ouderraad is opgebouwd uit de jaarlijkse contributie en de 

opbrengsten van het oud papier.  

 

De contributie bedraagt in oktober 2018 € 15,00 per kind. 

 

Tijdens de jaarvergadering zal de begroting en het financiële overzicht worden 

gepresenteerd door de penningmeester.  

 

6. Tot slot  
 

De ouderraad wil u als ouder zo goed mogelijk informeren over de activiteiten en 

uitgaven. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd mailen naar or.sprankel@catent.nl of 

contact opnemen met de groepsvertegenwoordiger van de klas van uw kind. 
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