Jaarverslag 2016 - 2017
Van de ouderraad van basisschool Oostenwind
Taak en doelstellingen van de Ouderraad
De belangrijkste taak van de Ouderraad is optimaal bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op
Oostenwind. De Ouderraad stelt hiervoor niet alleen (financiële) middelen ter beschikking, maar
heeft ook een belangrijke rol in het bedenken, uitwerken en organiseren van activiteiten in
samenhang met kernconcepten en/of jaaractiviteiten en feestdagen.
De doelstellingen van de Ouderraad zijn:
 Het behartigen van de belangen van ouders.
 Het bevorderen van partnerschap tussen ouders en school.
 Het ondersteunen van het unieke leerconcept van Oostenwind, met het welzijn van alle
kinderen voor ogen.
Activiteiten
De Ouderraad organiseert ondersteunende activiteiten die een bijdrage leveren aan de positieve
ontwikkeling van de school en die de betrokkenheid tussen ouders en school bevorderen.





Thema-avonden: achtergrondinformatie en discussie. Deze onderwerpen worden ingevuld
door het schoolteam in nauwe samenwerking met het bestuur van de Ouderraad.
Nieuwsbrief
Excursies: het meehelpen vormgeven van excursies rondom de kernconcepten.
Feestdagen en speciale gelegenheden: op verzoek van het schoolteam helpt de Ouderraad
met financiële bijdragen en hand- en spandiensten bij o.a. de organisatie van Sinterklaas,
Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdag, eindejaar afsluiting en afscheid van schoolverlaters.

Het afgelopen schooljaar bestond de ouderraad uit de volgende personen:
 Voorzitter:
Simone Booijink
 Secretaris:
Hannie Elskamp
 Penningmeesters:
Anke Haye
 Leden:
Martine Marissink, (team)
Nadine Bonhof
Jolanda van Dijk
Sylvia Koolhof
Rosalie Snel
Erna Koolhof
Graag willen wij u als ouderraad informeren over de werkzaamheden door de ouderraad
verricht in het afgelopen schooljaar. De ouderraad vergadert eenmaal per maand. Hieronder
kunt u lezen, welke onderwerpen er de afgelopen maanden aan de orde zijn geweest.
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Aantal vaste punten die elke vergadering doorgenomen werden zijn:
Oud papier:
Begin van het nieuwe schooljaar is er overleg met Erna om een nieuwe flyer voor 2017 te maken
met alle data voor de buurt. Dit heeft zijn effect opgebracht afgelopen jaar.
Simone geeft aan dat er meer uit het oud papier is te halen ( ook voor het schoolpleinplan) maar
dat ze hier graag versterking bij wil. Er wordt een werkgroep “oud papier” samen gesteld: Simone,
Erik Wetsteijn, Han de Knoop en Roné vd Vliet.
Contactpersoon Sweanewoerd heeft contact opgenomen met Simone omtrent oud papier.
Bewoners gaan het zelf verzamelen. Door ouders van Oostenwind wordt het dan 1 keer per
maand opgehaald. Van Swaenewoerd hebben ze een sleutel gekregen van de opslag waar het
papier verzameld word.
Werkgroep is bij elkaar geweest. Ideeën worden in etappes uitgewerkt. Bijvoorbeeld:
er komt een inschrijfrooster voor elke zaterdag 2 personen bij de container en 2 personen papier
ophalen in de buurt.
-

Bord in de tuin.
Inzichtelijk/transparant maken van het doel/opbrengst van het oud papier.
Data containers beter plannen.

Luizenpluizen. Jolanda van Dijk heeft afgelopen jaar het luizenpluizen gecoördineerd.
Elke woensdag na de vakantie worden de haren van de kinderen en enkele leerkrachten
gecontroleerd. Bij het vaststellen van neten of hoofdluis zal Jolanda van Vilsteren of de leerkracht
contact met de ouders opnemen en verdere acties bespreken. Na twee weken zal er een her
controle plaatsvinden.
Schoolpleinplan:
Vanuit het team nemen Anita en Paulien deel aan de werkgroep. Jolanda van Dijk en Hannie
Elskamp vanuit de ouderraad en een groep ouders: Jeroen de Weerd, Ronald Gijsendorffer,
Monique Falk, Matty Buis.
Doel: een uitdagend, stimulerend en zintuigenprikkelend schoolplein voor alle leeftijden.
- Duurzame natuurlijke producten, veilig, vandalismebestendig en low-budget.
Opening schoolplein was leuk tijdens het “open huis” op 29 augustus. Voor nu is het geld echt op
en zullen we met de commissie acties moeten bedenken om geld binnen te halen.
-

-



Er is een plan geopperd om kaarten te maken en te verkopen. Dit leek teveel op tekenfund.
Hier gaan we niet mee verder. In het voorjaar pakken we de kaartenactie opnieuw op i.s.m.
Erna.
Rabobank coöperatiefonds heeft bericht gedaan dat het schoolpleinplan al een eenmalige
bijdrage heeft ontvangen en niet nogmaals hiervoor in aanmerking komt.
Simone vertelde dat we via TVM foundation ook geen bijdrage ontvangen.

Via Natuur&Mileu Educatie heeft Oostenwind een bedrag van € 250,- gewonnen om aan bomen te
besteden. Hovenier Binnenpoorte heeft een offerte hiervoor opgesteld. Matty heeft hier naar
gekeken en we kunnen hiervan een deel uitsparen met hulpouders.
Rosalie vraagt zich af of als de voorbereiding van de bomen geregeld wordt of de moestuin dan
ook meegenomen kan worden?
Zaterdag 18 maart was er een klusdag. Dit ter voorbereiding op de bomen die worden geplant door
Binnenpoorte. Eerste aanpak voor de moestuin zaterdag is meegenomen.
Geldinzameling en plannen m.b.t. het schoolplein liggen stil. Jolanda leest een stukje voor uit de
mail: Het speelplein is besproken met het MT-team Oostenwind. Er gaat een onderzoek
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plaatsvinden naar de staat van de schoolgebouwen in Raalte; dus ook Oostenwind. Graag willen
we eerst op dit onderzoek en de uitslag afwachten, alvorens we verdere activiteiten/acties gaan
plannen rondom het speelplein.
Thema-avond:
Afgelopen jaar is er door de OR geen thema-avond georganiseerd, omdat er dit jaar een volle
agenda is voor Oostenwind.
Schoolreisje:
Ook dit schooljaar worden er in overleg met het team excursies geregeld door de OR:
- Op 6 april gaan groep 6/7/8 naar het Verzetsmuseum in Nijverdal.
- Op vrijdag 19 mei gaan alle units (2/3/4) naar het Techniekmuseum in Hengelo met de
trein. KC energie, kracht en golven. Voor groep 3/4/5 zijn er proefjes te doen. Voor groep
6/7/8 E-Mission http://www.techniekmuseumheim.nl/nl/Educatie/basisonderwijs

Financiën OR:
Er zat een stijgende lijn in de inkomsten van het oud papier. Komend schooljaar willen we
proberen dit nog hoger te krijgen. Ouderbijdrages zijn grotendeels betaald.
Dit jaar waren er geen extreme uitgaves.
Kascommissie dit jaar waren Carolien en Davina
Samenwerking KC en OR
Sinds dit schooljaar is de KC groep zeer actief gestart. Ieders vanuit een eigen perspectief steunen
zowel de KC groep als de OR de Oostenwind. Om dit optimaal te laten verlopen is besproken wat
de kern van de taak is van beide groepen. Daarnaast is de samenwerking gezocht door vooraf met
elkaar te bespreken wat de plannen zijn.
Augustus 2016

 Maandag 29 augustus om 17.30 uur is er “open huis” + opening van het 1ste deel van het
schoolplein voor alle kinderen en ouders.

Opening schoolplein
September 2016

 Voorbereidingen voor Sinterklaas gaan van start. We vieren het op maandag 5 december.



Martine vanuit het team. Erna vanuit OR. Rosalie en Simone kunnen ook helpen.
Algemene informatieavond voor ouders is op dinsdag 27 september. OR regelt de koffie en
thee.
Praktische hulpvraag / ouderhulplijsten worden opgehangen tijdens de informatieavond.
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Oktober 2016

 Voorbereidingen voor de Kerst worden opgepakt. Jody en Marieke vanuit het team. Over de





invulling is binnen het team gediscussieerd maar nog niet helder. Vanuit de OR Sylvia en
Nadine ( Anke en Hannie voor han- en spandiensten) Kernconcept is dan communicatie.
Vraag is binnengekomen om extra T-shirts met het Oostenwind logo te bestellen.
Anke regelt namens de OR zakjes chips tijdens het volleybaltoernooi in de Herfstvakantie.
Nieuwe groepfoto van de OR-leden wordt geregeld.
Juf Dianne is 50 geworden en krijgt namens de OR een bos bloemen aangeboden.

Groei en leven
November 2016

 Voorbereidingen Sinterklaas zijn in volle gang.
 Kerst idem. De viering zal plaats vinden op woensdag 21 december. Dit i.v.m. de viering op


de Linderte voor Han en een aantal ouders. Er wordt een stampottenbuffet georganiseerd
samen met de ouders.
Nadine laat Bag2school zien op de OR-app.

December 2016

 Vanmorgen is de kascommissie bij elkaar geweest en de financiën van de OR zijn goed
gekeurd.

 T-shirts Oostenwind: Maten T-shirt zijn bekend. Erna heeft offertes opgevraagd en deze zijn
besproken. We gaan akkoord met de offerte voor alleen de T-shirts.

 Nadine: Heeft al eens een app rondgestuurd over Bag2school. Het is een container die vast



bij school staat voor het inzamelen voor kleding en textiel. Als deze vol is kan er ergens
naartoe gebeld worden en wordt deze geleegd.
Het wordt kosteloos geplaatst en Nadine zal nog navragen hoe men aankijkt tegen
vandalisme gevoeligheid.
Opbrengst is 30 cent per kilo. Er kunnen ongeveer 30 zakken in een container.
14 december afscheid van juf Paulien. Aantal leden van de OR helpen hierbij.

Januari 2017

 Evaluatie Kerst: Positieve geluiden. Het was een gezellige avond.
Opruimen was minder goed verdeeld. Hiervoor aandacht volgend schooljaar.

 Voorbereidingen excursies passend bij de kernconcepten gaan van start. Erna en Sylvia


gaan verder kijken wat de mogelijkheden zijn.
5 jarig bestaan Oostenwind: Or besluit om voor het jubileum iets blijvends voor het
schoolplein te regelen.
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 Deelname kinderoptocht carnaval: Vorig jaar viel het in de vakantie, dit jaar weer. Weinig







animo om hier aan deel te nemen vanuit de OR. Stöppelhaene ontlokt meer enthousiasme.
T-shirts Oostenwind worden gedrukt.
Handballen valt in de krokusvakantie. Vandaag kreeg het team nog een compliment voor
de shirts.
Carnaval op school wordt op maandag 27 februari gevierd. OR wordt gevraagd mee te
denken over een circuit wat de kinderen die dag kunnen afleggen. ( Bv. maskers maken,
gekke fietsen, schminken, polonaise lopen, carnavalskleding-modeshow, ballonnen
badminton.)
Anita en Merijn vanuit het team. Sylvia wil vanuit de OR wel meedenken.
Wie wil het team helpen tijdens de “Open dag” op woensdag 25 januari. Ouders opvangen
en koffie/thee en ranja schenken. Anke en Simone wel.
Nadine: Bag2school is akkoord wat Jolanda van Vilsteren betreft. Er staat al een
vermelding op de flyers die huis aan huis verspreid worden komende week.

Februari 2017
Ouderraad vergadering is door omstandigheden uitgevallen in februari.

Carnaval
Maart 2017

 In Juni is er een jubileum. Vanuit het team zullen Ilony en Karlijn dit oppakken. Vanuit de









OR Erna.
Koningsspelen: Unit 4 heeft de vrijdag voor de vakantie een sportdag. Unit 1/2/3 wel
koningsspelen op school. Starten met een koningsontbijt.
Marieke, Marijn en Karlijn vanuit het team. Sylvia, Rosalie en Anke willen wel helpen met
het klaarzetten van het ontbijt. Rosalie zal navragen of er nog meer hulp nodig is op die
dag.
Schoolvoetbal start op 29 maart. Anke regelt zakjes chips.
Als de OR dit jaar een thema-avond gaat organiseren is het thema EHBO voor kinderen
misschien een idee. Dit alles in een workshop
Pasen: Donderdag 13 april wordt Pasen gevierd. Het paasverhaal zal centraal staan. Unit 3
en 4 kijken naar de paastradities in andere culturen.
Paaseieren zoeken tussen 11 en 12 uur. Bij voorkeur bij Drostenkamp, bij slecht weer op
het schoolplein. Simone en Marloes Langenbach gaan de eieren verstoppen.
Daarnaast gaan alle kinderen een Palmpasen tak maken. Afsluiten met een wandeling door
de wijk. Anita en Karlijn coördineren dit.
Jolanda van Dijk vertelt aan het eind van dit schooljaar te stoppen i.v.m. drukte rond de
opleiding en werken.
Simone heeft Mirjam Buis gesproken KC-groep. Ze voor de komende vergadering
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uitnodigen om te kijken of we elkaar kunnen aanvullen.
April 2017

 Koningsontbijt gaat niet door. OR hoeft niet te helpen deze dag. Vraag speelt op of iemand








van de OR kan aansluiten bij de KC groep of andersom. In elk geval is er wel de behoefte
om meer samen te werken.
Het schoolreisje is op vrijdag 19 mei. Het techniekmuseum in Hengelo is besproken voor
het 4e t/m 8e leerjaar, we reizen met de trein. De jongste groepen gaan met auto’s naar
Dondertman.
Excursie naar het verzetsmuseum in Nijverdal leuk was . Het was een mooi museum en de
medewerkers vertelden leuk, daarnaast is de Canadese begraafplaats bezocht.
Omdat de animo terugloopt voor wat betreft de thema avond was de vorige vergadering
het idee een workshop te organiseren met een eigen bijdrage. Dit gaan we opschuiven
naar volgend schooljaar omdat het nu al een drukke periode is.
Nadine vertelt dat wanneer ze de Bag2school containers plaatsen als ze in de buurt zijn. Dit
is kosteloos.

Koningsspelen
Mei 2017

 Ouderavond 30 mei. OR is aanwezig voor de koffie.
 Rosalie gaat de kaartjes regelen bij bijzondere gebeurtenissen.
 Rosalie regelt een afscheidsborrel. Afscheid uit de OR van Jolanda van Dijk, Sylvia Koolhof


en Nadine Bonhof.
Hannie en Carolien helpen bij de schoolfotograaf.

Juni 2017

 Schoonmaakavond komt na de vakantie. Aan het eind van het schooljaar zijn er veel






activiteiten, om de drukte wat te verdelen is de schoonmaak van de spullen na de vakantie
verschoven.
Marieke is bevallen. Rosalie regelt een kleinigheidje namens de OR.
Karlijn heeft i.v.m. haar trouwen ook een kleinigheidje ontvangen.
Woensdag 19 juli afscheid schoolverlaters. OR biedt dan ook een cadeautje aan.
Samenwerking OR/KC-groep: Mirjam en Jeanet sluiten op ons verzoek aan bij de
vergadering.
Twee keer per jaar samen overleg. ( donderdag 21 september en dinsdag 16 januari)
5 jarig bestaan Oostenwind: Voorbereidingen lopen:
Er komt een boek met anekdotes, Leerlingen zijn al aan het vloggen, er komt een
schoollied. School komt eruit te zien als een filmhuis.
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Maandag 17 juli voor de leerlingen.
Woensdag 19 juli voor ouders en genodigden. 18.00 – 19.30.
Gevraagd of OR de hapjes en drankjes wil regelen ‘s avonds.
22 juni regelt de OR voor alle leerlingen een ijsje.
28 juni helpt de OR bij de koffie en thee tijdens de “drama”-parade voor ouders.
19 juli gaat unit 2 nog naar de speeltuin Blekkerhoek. Broodje knakworst ter afsluiting voor
alle leerlingen wordt geregeld door de OR.
Eigen bijdrage voor het komende schooljaar blijft €32,50 per kind.
Dinsdag 19 september is er een ouderavond. Simone zal dan iets vertellen over de
ouderraad. O.a. waar betaalt u voor. (Kerst, Sinterklaas, excursies)
Transparant zijn over de kosten.
Jacqueline te Wierik gaat de coördinatie van het luizenpluizen overnemen van Jolanda van
Dijk.
Borrel OR donderdag 6 juli. Twee collega’s van de MR sluiten aan..

Juli 2017

 Woensdag 19 juli: Jubileumfeest Oostenwind 5 jaar. OR helpt bij de drankjes en hapjes.
 Ouderraad biedt Oostenwind twee houten picknicktafels aan namens alle ouders.
 Er staat een mooi artikel in het “weekblad van Salland”
September 2017

 Op vrijdag 1 september 2017 is er een “open huis” voor ouders en leerlingen.
Notulen van de ouderraad zijn voor een ieder inzichtelijke en worden ter inzage op de website
van de Oostenwind gezet.
Aandachtspunt voor het komende schooljaar:
 Goed kijken waar we het geld aan gaan uitgeven. Wat zijn evt. goedkopere alternatieven.
Op donderdag 21 september 2017 vindt de eerste vergadering plaats.
Namens de ouderraad van het afgelopen schooljaar,
Hannie Elskamp
Secretaris
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