Jaarverslag 2018-2019
Opgesteld oktober-2019
Uitgegeven door de ouderraad van:
Basisschool “St. Bernardusschool” te
Keijenborg

Voorwoord van de voorzitter,
Na genoten te hebben van een heerlijke zomervakantie is het weer tijd om in het ritme
te komen. Het schooljaar is inmiddels in volle gang en dus voor de OR tijd om het
jaarverslag 2018-2019 af te ronden. Inmiddels zijn we begonnen met het organiseren en
bedenken van de activiteiten voor het komende schooljaar. Eerst nog even kort
terugblikken op vorig jaar.
Op 2 september is het nieuwe schooljaar van start gegaan en dit was gelijk een
feestelijke dag. Deze was extra feestelijk, omdat de heropening van het schoolplein werd
gevierd. De burgemeester is op bezoek geweest om het vernieuwde schoolplein te
openen en te bewonderen. We mogen trots zijn op het nieuwe plein. Dit was niet
mogelijk geweest zonder de hulp van veel ouders die geholpen hebben met de diverse
werkzaamheden. Zelfs in de stromende regen werd er hard doorgewerkt.
Nogmaals dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen!
De ouderraad bestaat uit zeven enthousiaste personen. Vorig jaar zijn Michel Menting
(secretaris) en ondergetekende herkozen en zijn ze begonnen aan de tweede termijn van
drie jaar. Dit jaar is Ester Sessink aftredend en herkiesbaar.
Ondanks het uitnodigende thema “Social media” werd de jaarvergadering vorig jaar slecht
bezocht. Als u thema’s of onderwerpen in gedachte heeft voor een jaarvergadering
schroom dan niet om deze met ons te delen, dan kunnen wij hiermee aan de slag gaan.
Dit kan aan de leden van de OR of de leerkrachten worden doorgegeven.
Als er vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen deze aan ons gesteld worden via de
leden van de OR of via de e-mail, or@bernardusschoolkeijenborg.nl. Er is ook een
postbakje voor de OR geplaatst in de hal. Aarzel niet om ons te benaderen!
Tot slot wens ik, mede namens de ouderraad, alle kinderen en ouders een plezierig en
leerzaam schooljaar toe en hopen met een goede samenwerking veel te kunnen bereiken.
Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Huis in ’t Veld
Voorzitter OR

1. Verslag Jaarvergadering 2017-2018
Na de opening was het tijd om ons als OR voor te stellen en onze taken en
bevoegdheden uit te leggen. Een korte terugblik werd gedaan op het afgelopen jaar. De
MR, vertegenwoordigd door Ilse Vial, heeft tevens toegelicht wat haar taken en
bevoegdheden zijn.
Sjoerd Huis in ’t Veld en Michel Menting zijn herkozen en beide zijn begonnen aan hun
tweede termijn van drie jaar.
Dit jaar was er tijdens de jaarvergadering een presentatie over social media dit
aansprekende thema is natuurlijk heden ten dagen niet meer weg te denken uit het leven
van de kinderen en ouders.
Er werd een boeiende presentatie gehouden waarbij veel positieve en negatieve aspecten
van social media aan bod kwamen.
Helaas was de opkomst erg laag.
Graag blijven wij uw meningen en ideeën ontvangen om zo er samen voor te
zorgen dat de kinderen met plezier naar school gaan!
Namens de Ouderraad,
Michel Menting
2. Samenstelling OR
Schooljaar 2019-2020 zijn de volgende wijzigingen in de samenstelling van de OR.
Aftredend en herkiesbaar:
• Ester Sessink
Indien u interesse heeft om te zijner tijd de OR te versterken dan kunt u dit altijd
aangeven bij één van de OR leden (zie website school) of via mail
or@bernardusschoolkeijenborg.nl
Volgens de statuten hebben vijf ouders tezamen het recht om tegenkandidaten te stellen.
Dit dient te geschieden bij de secretaris van de ouderraad en moet voorzien zijn van een
bereidsverklaring van de kandidaat of kandidaten.
De samenstelling voor huidig schooljaar 2019-2020 is als volgt;
Voorzitter
Sjoerd Huis in ’t Veld
Secretaris
Michel Menting
Penningmeester
Carmen Wullink
Lid
Ester Sessink
Lid
Nicole Hoosemans
Lid
Ilse Leenen
Lid
Monique Klanderman
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Ouderraad vergaderde afgelopen schooljaar 6 maal
activiteiten waarbij de OR actief betrokken is geweest zijn:
Schoolfotograaf
Excursies groepen 1 t/m 7
Sinterklaas
Kerstviering
Paasontbijt
Opknappen schoolplein

4. Ouderbijdrage
Ouders wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de kosten die worden gemaakt door
de oudervereniging en de activiteiten die ze mede organiseren. Ouders worden bij de
inschrijving van hun kind(eren) op school gevraagd of zij akkoord gaan met de vrijwillige
betaling van de ouderbijdrage.
Momenteel is de ouderbijdrage € 35,00 per kind per schooljaar. Wijziging van dit bedrag
kan alleen tijdens de algemene ledenvergadering. Tevens wordt dan verantwoording
afgelegd aangaande de ondernomen activiteiten en het financiële beleid van het
afgelopen schooljaar.
Van de ouderbijdrage worden o.a. de volgende kosten betaald: verenigingskosten,
ouderavonden, sprekers, sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, zakgeld voor het kamp in
groep 8 en het schoolreisje.
Indien nodig wordt een extra bijdrage gevraagd voor een schoolreisje. Voor de kosten van
het schoolkamp van groep 8 wordt een afzonderlijke bijdrage gevraagd.

4. Financieel jaarverslag

