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Jaarverslag van de oudervereniging over het schooljaar 2016/2017 

 

Dit is het jaarverslag van de oudervereniging van de Meester Spigtschool. Het 

jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en bezigheden van de 

oudervereniging gedurende het schooljaar 2016/2017.  

 

We zijn het schooljaar 2016/2017 gestart met 12 

leden: voorzitter Simone Visser-Botman, 

Penningmeester: René Wijnker, Secretaris: 

Melissa Prins. Algemeen lid zijn: Leonick Kunst, 

Monique Huisman, Melina Meilink, Doorien 

Keeren, Iwona Koeman, Cindy Glas en Job 

Stuijt (tevens MR lid), Marijke Kwantes en 

Bianca Slagter-Noordeloos.  

 

De bestuursleden van de OV kijken terug op een 

goed jaar waarin de samenwerking prettig is 

verlopen. 

 
 
1. Doel van de oudervereniging 

 

De oudervereniging heeft als doel om de samenwerking tussen de ouders, het 

schoolbestuur en het personeel te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging 

overlegt daarom regelmatig met de schoolleiding over zaken die ouders en de school 

raken. De oudervereniging onderhoudt ook contact met de medezeggenschapsraad. 

 

Schooljaar 2016/2017 hebben de bestuursleden en de directie van de Meester 

Spigtschool zes keer vergaderd. Voorafgaand aan de vergadering werd de agenda 

vastgesteld door het dagelijks bestuur en evenals de notulen doorgemaild naar de 

bestuursleden en de directie van de school. De notulen worden na vaststelling op de 

website van de Meester Spigtschool geplaatst. 
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2. Taken 

 

De oudervereniging heeft een handboek waarin de jaarlijks terugkerende taken staan 

beschreven. De taken zijn verdeeld onder de leden. 

Zo heeft Leonick de attenties namens de ouders bij lief en leed verzorgd. 

Monique heeft voor schone sportshirts gezorgd als er aan een sporttoernooi werd 

deelgenomen. Na iedere vakantie hebben de luizenmoeders de hoofden van de 

kinderen gecontroleerd en wanneer nodig vaker. Leonick en Melissa hebben dit 

gecoördineerd.  

  

Onze eerste activiteit van dit schooljaar was het schoolreisje van groep 1 t/m 7. Voor 

het eerst werd het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 door de Oudervereniging 

georganiseerd. Job heeft deze taak op zich genomen. Het grootste gedeelte van de 

ouderbijdrage wordt besteed aan het schoolreisje. Groep 1 en 2 gingen naar 

Speelparadijs Koggenland. Dit was een zeer geslaagd reisje. De groepen 3 t/m 6 

gingen naar Drievliet. Groep 7 ging naar Nemo. Ook hier hebben de kinderen 

genoten en veel plezier gehad.   

 

Ieder jaar is op 5 oktober de 

dag van de leraar. Ook dit jaar 

hebben we het team in het 

zonnetje gezet door een 

verrassing in de koffiekamer. 

Het werd erg gewaardeerd.  

 

In oktober was er ook de 

jaarvergadering. Er is besloten 

om hier geen thema avond aan 

te koppelen, door de lage 

opkomst de afgelopen jaren. 

Het financiële en inhoudelijke 

jaarverslag van de 

oudervereniging (2015/2016) zijn vastgesteld.  

De kascontrole is uitgevoerd door Max Keeren en Ernardo Glas. 
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Besloten is om vanaf schooljaar 2017/2018 de contributie voor leerlingen van groep 

8 te verhogen, in verband met de kosten voor het kamp die gestegen zijn. Vanaf dat 

schooljaar is de ouderbijdrage € 80,- voor het kamp en € 20,- voor de andere 

schoolactiviteiten. 

 
De oudervereniging heeft, onder leiding van Melina en Doorien, samen met het team 

het sinterklaasfeest georganiseerd. Het feest vond plaats op maandag 5 december. 

Ook dit jaar mochten we gebruik maken van de brandweerkazerne voor het 

schminken en afschminken. Dit jaar kwam Sinterklaas met een reddingsvlet van de 

Reddingsbrigade. Alle kinderen stonden op het schoolplein te wachten op de komst 

van Sinterklaas en de pieten. Er was een woord van welkom door meester Jack en er 

werd enthousiast gezongen. Alle klassen (1 t/m 6) kregen bezoek van 3 pieten en 

Sinterklaas. Voor iedereen was er een cadeau. Het was weer een zeer geslaagd 

sinterklaasfeest.  

 

Ook werd door de oudervereniging de kerstboom op het schoolplein geplaatst en 

voorzien van lichtjes. De boom is weer verzorgd door Marcel Gillebaard en Ewald 

Bakker. Avontuur heeft prachtige verlichting gesponsord, waar we hopelijk nog jaren 

van plezier zullen hebben. Monique en Leonick namen de organisatie van het 

kerstfeest op zich namens de oudervereniging.  
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De organisatie van het kerstdiner is wederom verzorgd door drie moeders: Lydia 

Jonker, Linda de Groot en Melissa Prins. Donderdagavond ging iedereen in optocht 

naar de kerk. Claudia de Vries heeft, samen met diverse ouders, de voorstelling in de 

kerk verzorgd. Ondertussen waren de tafels in de klassen gedekt en konden de 

kinderen sfeervol eten. Voor de ouders die de kinderen kwamen halen was er 

glühwein en warme chocolademelk. Het was een zeer gezellig samenzijn. Albert 

Heijn heeft chocolademelk en bekers gesponsord. 

 

Dit schooljaar is er een bijeenkomst geweest van de GOV (Gemeenschappelijke 

Ouderverenigingen). René en Melissa hebben aan dit overleg deelgenomen. Er is 

onder andere gesproken over de ouderbetrokkenheid binnen de scholen en de 

schoolreisjes. 

 

Ook dit jaar was er in april de schoolfotograaf. Iwona en Marijke hebben de 

fotografen deze dag begeleid en de organisatie op zich genomen. De reacties op het 

resultaat waren voornamelijk positief. We zullen deze fotograaf ook het volgende 

schooljaar inzetten. 

 

Een aantal leden van de oudervereniging heeft geholpen bij de jaarlijkse 

plantjesmarkt. Helaas was de opbrengst, met een bedrag van € 479,-, dit jaar lager 

dan voorgaande jaren, met name omdat de plantjesmarkt door het regenachtige 

weer naar binnen verplaatst werd en daardoor minder zichtbaar was. 

 

In juni hebben weer veel 

kinderen meegelopen tijdens de 

Avondvierdaagse. De 

oudervereniging heeft tijdens de 

slotavond pioenen uitgedeeld 

aan de leerlingen van de 

Meester Spigtschool.  

 

(foto: www.avondvierdaagse-hoogkarspel.nl) 
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De laatste activiteit van dit schooljaar was meefietsen met de Rabobank 

sponsorfietstocht. Op zaterdag 10 juni is er wederom € 250,- bijeen gebracht door 

acht enthousiaste fietsers. De Oudervereniging is ontzettend blij dat Patricia, 

Jochem, Bas, Ronald, Lida, Esmee, Pieter en Piet dit hebben gedaan. Met dit bedrag 

kunnen we weer hele leuke dingen door voor de kinderen op school.  

 

 

 

Onze overige activiteiten in schooljaar 2016/2017 waren onder andere; meedenken 

over de alledaagse dingen in en om school, het vernieuwen van de webpagina van 

de oudervereniging, het aanpassen van protocollen, het vernieuwen van de flyer en 

de brochure van de OV en in gesprek over het vergroten van de ouderbetrokkenheid 

in de school. 

 
 
3. Speerpunten 2016/ 2017 

 

1. Continueren van de huidige taken 

2. Handboek en protocollen nalopen en up to date maken 

3. Meedenken over plannen voor vernieuwing van het achterplein van school 

4. Ontwikkelen informatiebrief voor nieuwe ouders 

5. Vernieuwen informatiefolder OV 

6. Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen sinterklaasfeest (meerjarenplan) 

7. Realiseren van een handboek met betrekking tot het schoolreisje 
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Evaluatie van de speerpunten 2016/2017 

 

1. De taken zijn gecontinueerd. 

2. Het handboek is up to date. Aanpassingen zijn er elk jaar weer. 

3. School heeft wilgentenen hutjes laten plaatsen op het achterplein. 

4. Nieuwe ouders ontvangen de brief bij de informatie die zij van school krijgen. 

5. De informatiefolder is verbeterd en in verkorte vorm uitgebracht. 

6. Er ligt nog geen meerjarenplan. 

7. Het handboek over het schoolreisje is nog niet uitgewerkt. 

 

 

4. Speerpunten 2017/2018 

 

1. Continueren van de huidige taken 

2. Handboek en protocollen nalopen en actualiseren 

3. Een nieuwe leverancier voor de kerstboom 

4. Aanschaffen nieuwe sportshirts 

5. Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen sinterklaasfeest (meerjarenplan) 

6. Realiseren van een handboek met betrekking tot het schoolreisje 

7. Vergroten van de ouderbetrokkenheid in de school 

 

 
5. Communicatie met de ouders 
 

De bestuursleden van de OV communiceerden op de volgende wijzen met de 

ouders/ verzorgers: 

• tijdens de jaarvergadering, 

• d.m.v. stukjes in het maandnieuws, 

• d.m.v. een aparte brief, 

• d.m.v. berichten via het Ouderportaal,  

• Via de flyer en folder over de oudervereniging, 

• informeel bijv. op het schoolplein, 

• via de website. 
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Dankwoord aan alle ouders  

 

Een oudervereniging van een basisschool kan alleen maar functioneren als ouders 

van kinderen bereid zijn om mee te helpen. Ook in het afgelopen jaar is dat weer 

gelukt. Tientallen ouders hebben hun schouders er onder gezet om activiteiten 

succesvol te laten verlopen. We bedanken, mede namens het team en zeker ook 

namens de kinderen, iedereen voor de ondersteuning in het afgelopen schooljaar. 
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