Jaarverslag 2015-2016 Ouderraad obs. De Schakel

Inleiding:

Bij een volle bezetting telt de ouderraad 6 leden;
voorzitter:

Hilde Boonstra

Secretaris:

Tamara Snoei

penningmeester:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:

Ratna Kornaat

Joyce Brouwer

Lisette Noordegraaf
Marleen Joling

Aantal keren dat er vergaderd is:
8x als O.R.

1x met de verschillende commissies
1x met de M.R.

1x met de M.R. en directie

De frequentie ligt dit jaar misschien wat hoger als een volgend jaar, omdat wij dit schooljaar voor het
eerst zijn gestart met een ouderraad.
Volgend schooljaar: 2016 - 2017 blijft de ouderraad onveranderd in samenstelling
Financiën:

De O.R. leden bestaat uit het aantal kinderen waarvoor ouderbijdragen is betaald.

Voor het aantal betalende leden en de overige financiën verwijzen we naar het Financiële verslag (2)

Er heeft een kascontrole plaats gevonden door twee leden (ouders) Leontine de Bode en Eline van de
Hoek, hiervoor verwijzen bij naar het verslag Kascontrole (3)
Taken/ werkzaamheden:

De taken van de ouderraad zijn voornamelijk het beheren van de oudergelden. Hierbij kunt u denken
aan de musical, de sportdag, de koningsspelen, sintviering, kerstviering, Pasen, disco etc. Voor het
organiseren van deze activiteiten heeft de Schakel een eigen feestcommissie. Ook heeft de Schakel
een eigen versiercommissie. Zij zorgen voor de aankleding. Bij grote activiteiten vormen deze twee
commissies ook een groter geheel; de activiteitencommissie. Zij hebben samen ook de fancy fair van
2014 – 2015 georganiseerd.
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Omdat deze commissies zo goed functioneren, beheert de ouderraad alleen de gelden, ze neemt
geen deel aan het organiseren van activiteiten, alleen wanneer dit gewenst zou zijn.

Door middel van overleg is er een goede samenwerking ontstaan tussen de ouderraad en de
feestcommissie. Omdat wij de financiële verantwoordelijkheid hebben is er nu de mogelijkheid voor
de feestcommissie om op rekening bij de Plus inkopen te doen voor de activiteiten. Op deze manier
worden geldstromen overzichtelijker.
Daarbij willen we nog benoemen dat zonder de vrijwillige bijdragen, het lastiger, zo niet onmogelijk
wordt om deze leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. ( dit kan bijvoorbeeld geen
cadeautje zijn bij het sinterklaasfeest )
Daarnaast zijn wij het extra schakeltje voor school en medezeggenschapsraad. De ouderraad
signaleert en adviseert. Zo hebben wij gehoord dat het onderwerp “continurooster”erg leeft onder
ouders van de Schakel. Dit hebben wij kenbaar gemaakt bij M.R. en directie. Inmiddels is dit
onderwerp besproken en is er een werkgroep opgericht die er verder mee aan de slag gaat.

Ook heeft de Ouderraad een rekening geopend voor de TSO. Deze zal t.z.t. gebruik gaan maken van
het nieuwe rekeningnummer.
De Ouderraad zal in het nieuwe schooljaar in samenwerking met de M.R. een ouderavond
organiseren. Hier zijn we al over aan het nadenken en inventariseren.
Voor overige vragen zijn we te bereiken op het volgende email adres:
or.schakel@onderwijsprimair.nl

