Jaarverslag 2021-2022
Opgesteld oktober 2022
Uitgegeven door de ouderraad van:
R.K. Basisschool “St. Bernardusschool” te
Keijenborg

Voorwoord van de voorzitter,
Afgelopen schooljaar was een jaar met meerdere gezichten.
Na een zomer die begon met strengere maatregelen, maar gevolgd werd door het steeds
verder openstellen van de samenleving, begon het nieuwe schooljaar 2021-2022 bijna
alsof er geen corona meer was. En hoewel ouders hun kinderen nog steeds bij hek
afzetten en niet mee de school in konden, voelde het toch weer als vanouds.
Bij de Ouderraad stond het begin van het schooljaar in het teken van wisseling van de
wacht. Er kwam een nieuwe voorzitter, secretaris en nieuwe leden. Deze bijna geheel
vernieuwde OR begon vol goede moed om dit schooljaar de kinderen weer te verrassen
met leuke activiteiten zonder restricties. Helaas ging het in oktober weer hard. De
schoolfotograaf kon gelukkig in november nog net alle kinderen mooi op de foto zetten
maar de traditionele Sinterklaas en Kerstviering kwam weer in gevaar. Onze
vergaderingen gingen ook weer online.
Gelukkig konden we door het ten uitvoer brengen van creatieve ideeën zoals de Sint op
een hoogwerker en een vervroegd kerstontbijt (i.v.m. een week eerder kerstvakantie)
2021 toch op een leuke en gezellige manier afsluiten. Het was fijn om al die vrolijke
gezichten te zien.
2022 was nog maar net begonnen of we hadden onze eerste (online) vergadering.
Hoewel het niet duidelijk was wat er mogelijk zou zijn, was de jacht op de goedkoopste
en lekkerste paaseitjes geopend. Gelukkig konden we Pasen op school vieren met een
heerlijk ontbijt en leuke activiteiten.
In april verdwenen bijna alle maatregelen en dit was dan ook opmaat naar geweldige
koningspelen bij de Keijenburgse Boys. Een prachtige dag maakte het feest compleet.
En als klap op de vuurpijl kon dit schooljaar het schoolreisje eindelijk weer doorgaan!
Wat hebben ze genoten in het Hof van Eckbergen en Pony Park City Slagharen! Doodmoe
maar voldaan arriveerde een lege bus (of toch niet?) weer veilig in Keijenborg.
We hebben er als Ouderraad een jaar op zitten dat veel flexibiliteit vroeg maar samen
met het fantastische team van de Bernardus school en alle kinderen hebben we er toch
een geweldig jaar van kunnen maken! Applausje voor jezelf!
Daniël van den Heuvel
Voorzitter OR

1. Jaarverslag 2021-2022
Afgelopen schooljaar (2021-2022) was het in verband met de beperkende COVID
maatregelen helaas niet mogelijk om een jaarvergadering te organiseren. Om ouders en
verzorgers in kennis te stellen van het jaarverslag van de ouderraad van schooljaar
2020-2021 is deze op de website van de school gepubliceerd.
Omdat begin september al een door school georganiseerde oudervergadering heeft
plaatsgevonden heeft de Ouderraad besloten ook voor dit schooljaar af te zien van het
organiseren van een oudervergadering en zal het jaarverslag van afgelopen schooljaar
(2021-2022) wederom op de schoolwebsite worden geplaatst. Wij hopen u op deze
manier ook volledig op de hoogte te hebben gebracht.
Heeft u vragen over de ondernomen activiteiten en het financiële beleid van het
afgelopen schooljaar, wij staan altijd open om u deze te beantwoorden. Ook blijven wij
uw meningen en ideeën ontvangen om zo er samen voor te zorgen dat de kinderen met
plezier naar school gaan! U kunt zich richten tot een van de leden persoonlijk of via
or.bernardus@pro8.nu.
Namens de Ouderraad,
Charlotte Goossens-Burghout
2. Samenstelling OR
De samenstelling van de OR is schooljaar 2021-2022 als volgt gewijzigd:
Afgetreden: Sjoerd huis in ’t veld (voorm. voorzitter)
Michel Menting (voorm. secretaris)
Overdracht van taken heeft in het begin schooljaar 2021-2022
plaatsgevonden.
Toegetreden: Vincent Lensen
Joske Goossens
Daniël van den Heuvel (voorzitter)
Charlotte Goossens (secretaris)
Wijzigingen in het KVK handelsregister hebben inmiddels plaatsgevonden.
De samenstelling voor huidig schooljaar 2022-2023 is als volgt;
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid

Daniël van den Heuvel
Charlotte Goossens
Carmen Wullink
Trudy Jansen
Jojanneke Wiersma
Vincent Lensen
Joske Goossens

Indien u interesse heeft om de OR te versterken
of als hulpouder bij de organisatie van een
activiteit uw steentje wilt bijdragen, dan kunt u
dit altijd aangeven bij één van de OR leden (zie
website school) of via mail
or.bernardus@pro8.nu.

3. Activiteiten
•
•
•

De ouderraad vergaderde afgelopen schooljaar 5 maal.
Miranda Straatman en Lotte Ruiterkamp vertegenwoordigen de leerkrachten in de
ouderraad. Met hen worden de activiteiten verder uitgewerkt en voorbereid.
De activiteiten waarbij de OR actief betrokken is geweest zijn:
o Schoolfotograaf
o Sinterklaas
o Kerstmis
o Carnaval
o Pasen
o Schoolreisje
o Opknappen schoolplein

4. Ouderbijdrage
Activiteiten die de ouderraad samen met het team organiseert worden niet bekostigd
vanuit de overheid. De ouderraad vraagt daarom voor elk kind een vrijwillige
ouderbijdrage aan de ouders. Door het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen
we activiteiten blijven organiseren met feestdagen, maar ook het schoolreisje en het
schoolkamp van groep 8. Voor de kosten van het schoolkamp van groep 8 wordt een
afzonderlijke bijdrage aan de betreffende ouders gevraagd.
Voor het huidige schooljaar verwachten we dat onze uitgaven meer zullen zijn dan de
ouderbijdrage van €37,50 van vorig schooljaar, de begroting staat nu op €51,- (kosten
per kind). We hebben nog steeds wat op de spaarrekening, maar we zijn van mening dat
de ouderbijdrage niet meer toereikend is. Daarom is, met instemming van de MR,
besloten de ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 te verhogen naar €40,00 per kind.

5. Financieel jaarverslag 2021-2022

