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 Onderwerp   

1 OR leden 2016-2017 Het dagelijks bestuur werd dit schooljaar gevormd door: 
Jeroen de Punder, Voorzitter  
Wendy Appeldoorn, Vice-voorzitter 
Germaine van Meersbergen, Penningmeester  
Maartje Teunissen, Secretaris 
 
Leden dit jaar:  
Ingrid van de Burgt 
Floor van Esch 
Tessa van Esch 
Manon van de Oever 
Marc Overeem 
Danielle Pennings 
Mary van Schijndel 
Femke van der Weide 
 
Afgevaardigde namens de directie van school was dit jaar: Debbie van de Vorst 
 
Gedurende dit schooljaar zijn de volgende nieuwe leden toegetreden tot de ouderraad:  
Hilke van Schaaijk, Miranda van der Steen, Minke Veldhoen 
 
De volgende leden hebben gedurende of aan het einde van het schooljaar de ouderraad verlaten: 
Floor van Esch, Mary van Schijndel, Ingrid van de Burgt, Minke Veldhoen, Marc Overeem 

Ouderraad 



2 Vergaderingen en 
bijeenkomsten  

 

 29 september 2016 (Algemene Leden Vergadering) 
 23 november 2016 
 26 januari 2017  
 20 maart 2017 
 9 mei 2017 
 5 juli 2017 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de oudervereniging vond plaats op donderdag 29 september 2016. De ouderraad is 
in dit schooljaar in totaal zes maal bijeen geweest. Deze bijeenkomsten werden namens de directie bijgewoond door Debbie van 
der Vorst. 

3 Bezetting denkgroepen 
en activiteiten 

In elke denkgroep waarvan een teamlid coördinator is, was minimaal één lid van de ouderraad afgevaardigd i.v.m. de financiële 
verantwoordelijkheid voor de betreffende activiteit. 

Namens de OR hebben de volgende personen deelgenomen aan de denkgroepen en activiteiten: 
Denkgroep                               OR afgevaardigde 
Sport/en Speldag        Jeroen, Tessa, Germaine en Maartje 
Sint                          Ingrid en Mary 
Kerst         Tessa, Franka en Maartje 
Carnaval                               Danielle, Marc en Manon 
Schoolzwemkampioenschappen  Ingrid  
Petrusdag                                Femke, Franka en Wendy 
Schoolfotograaf        Wendy en Femke 
Avondvierdaagse        Floor, Femke en Wendy 
Dag van de Leerkracht        Manon en Femke 
Afscheid groep 8        Ingrid, Wendy en Mary 
Koningsspelen(ondersteuning)    Tessa en Mary 

 

De leden van de ouderraad verleenden assistentie bij de volgende vieringen: 
Sport- en Speldag, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnavalsfeest en schoolreisje. 
 
Daarnaast organiseerden en ondersteunden ouderraadleden de volgende activiteiten: schoolfotograaf, avondvierdaagse, dag van 
de leerkracht, schoolzwemkampioenschappen en afscheid van groep 8. 
 
Op de schoolzwemkampioenschappen haalden we de 1e prijs. 
Ook bij de Avond4daagse haalden we weer de 1e prijs en mochten we de beker houden!! 
 
Voor langdurig zieke kinderen, verjaardagen van niet-vaste leerkrachten en ondersteunend personeel en bij ziekte van 
personeelsleden werden attenties verzorgd.  
Leden van de ouderraad hebben als klassenouders onder meer samen met de kinderen gezorgd voor verjaardagscadeautjes 
voor de leerkrachten. 



 
Voor het komende schooljaar zijn dezelfde activiteiten gepland. 
 
Overleg met het dagelijks bestuur (db-overleg) heeft afgelopen schooljaar niet plaatsgevonden. Dit zal het lopende schooljaar 
weer opgepakt worden. 

4 Behandelde 
onderwerpen en acties 

De volgende onderwerpen passeerde vorig jaar de revue: 
 
Naast de werkgroepen zijn wij bezig geweest met: 
- Gericht werven van nieuwe OR leden 
- Opvolger voor voorzitter vanaf schooljaar 2017-2018 zoeken en inwerken 
- Opvolger voor secretaris vanaf schooljaar 2018-2019 zoeken 
- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering 
- Financieel jaarverslag 2016-2017 
- Secretarieel jaarverslag 2016-2017 
- Deelname in verkeersveiigheidsproject `kindkwadrant` met wijkraad centrum, gemeente en Angela 
                       school. Hiervoor is een enquête gehouden onder de ouders en leerlingen. Eindrapport is aangebo- 
                       den aan de wethouders en krijgt vervolg komend schooljaar.. 
 
 

5 Dankwoord Tot slot wil ik namens de ouderraad alle hulpouders heel hartelijk bedanken voor de ondersteuning in het afgelopen schooljaar. 
Ook wil ik alle ouderraadleden bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. 
 
Namens de ouderraad, 
Jeroen de Punder, Voorzitter 
Maartje Teunissen, Secretaris 
19 september 2017 

 


