Jaarverslag 2020-2021
Opgesteld november-2021
Uitgegeven door de ouderraad van:
R.K. Basisschool “St. Bernardusschool” te
Keijenborg

Voorwoord van de voorzitter,
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad over het schooljaar 2020/2021 waarin we
terugblikken op dit schooljaar.
Voor mij was dit het laatste jaar als voorzitter van de OR. Ik ben blij dat Daniël van den
Heuvel bereid is om het stokje van mij over te nemen.
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren deze functie mogen vervullen. Deze jaren zijn
echt voorbij gevlogen. Het enthousiasme en bereidwilligheid van het team en de leden
van de OR om er gezamenlijk voor de kinderen iets moois van te maken heeft mij enorm
aangesproken. Het vinden van vrijwilligers was niet altijd makkelijk, toch bleek dat elke
keer weer op de pootjes terecht te komen. Ik hoop dan ook van harte dat dit in de
toekomst zo zal blijven.
Ook Michel Menting neemt afscheid van de OR. Charlotte Burghout neemt de taken van
Michel over en zal secretaris worden. Helaas heeft Gianna onlangs aangegeven de taken
voor de OR niet te kunnen combineren. Joske Goossens heeft haar plaats overgenomen
en de eerste vergadering inmiddels bijgewoond.
De jaarvergadering zal ook dit jaar, zoals u begrijpt, niet door kunnen gaan. We zullen
het jaarverslag op de site plaatsen, zodat het voor eenieder inzichtelijk is. Uiteraard zijn
wij bereid om een verdere toelichting te geven indien u vragen of opmerkingen over het
jaarverslag.
Ook als er andere 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.
Aarzel niet om ons te benaderen!
Verder wens ik, mede namens de ouderraad, alle kinderen en ouders een plezierig en
leerzaam schooljaar toe.
Tot slot nogmaals mijn dank aan het team van de Bernardusschool en de OR-leden voor
de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Ik heb het met plezier gedaan en heb er het
volle vertrouwen in dat de samenwerking met de nieuwe samenstelling van de OR ook
zo zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Huis in ’t Veld
Voorzitter OR

1. Verslag Jaarvergadering 2019-2020
Helaas was het dit jaar niet mogelijk om een jaarvergadering te organiseren in verband
met de beperkende COVID maatregelen.
Daarom is noodgedwongen het jaarverslag op de website van de school gepubliceerd,
natuurlijk is er altijd de mogelijkheid tot vragen stellen dit kan persoonlijk bij een van de
leden van de OR of via or.bernardus@pro8.nu
Zodra het weer mogelijk is om een jaarvergadering te organiseren willen wij dat
natuurlijk graag doen.
De afgelopen jaren hebben de volgende thema’s de revue gepasseerd: gebruik en
invloed van Social Media en voorbeeld reken- en taallessen door de leerkrachten.
Mocht U nog aansprekende onderwerpen weten dan horen we het graag!
Door het organiseren van minder activiteiten ten gevolge van de Corona situatie is er
besloten om voor schooljaar 2020-2021 de bijdrage in principe eenmalig te verlagen naar
17.50 euro.
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 2021-2022 zijn de volgende wijzigingen in de samenstelling van de OR.
Aftredend:
• Gianna Kroon
• Sjoerd huis in ’t Veld
• Michel Menting
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
De samenstelling voor huidig schooljaar 2021-2022 is als volgt;
Voorzitter
Daniel van den Heuvel
Secretaris
Charlotte Goossens-Burghout
Penningmeester
Carmen Wullink
lid
Trudy Jansen
lid
Jojanneke Wiersema
lid
Vincent Lensen
lid
Joske Goossens

3. Activiteiten
•
•

De ouderraad vergaderde afgelopen schooljaar 6 maal
Helaas waren er dit schooljaar veel minder activiteiten vanwege Covid. De activiteiten
waarbij de OR actief betrokken is geweest zijn:
o Schoolfotograaf
o Sinterklaas
o Paas attentie
o Uitgebreide laatste schooldag
o 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 €37,50 per kind per schooljaar. Wijziging van dit bedrag
kan alleen tijdens de algemene ledenvergadering en met instemming van de MR. Tevens
word tijdens de jaarvergadering 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

