Jaarverslag 2018-2019
Van de ouderraad van basisschool Oostenwind

Taak en doelstellingen van de Ouderraad
Als partners in het onderwijs wil de ouderraad bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van
Oostenwind. De Ouderraad stelt hiervoor (financiële) middelen ter beschikking, maar heeft ook een
rol in het bedenken, uitwerken en organiseren van activiteiten in samenhang met de
kernconcepten 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, Koningsdag, schoolvolleybaltoernooi, eindejaarafsluiting en
afscheid van schoolverlaters.

Het afgelopen schooljaar bestond de ouderraad uit de volgende personen:
 Voorzitter:
Simone Booijink
 Secretaris:
Marloes Meijerman
 Penningmeester:
Anke Haye
 Leden:
Martine Marissink (team) tot voorjaar 2019
Rosalie Snel
Anouk Hoving
Hedy Lankreijer
Maya Derks
Alice Grotenhuis
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.
Aantal vaste punten die elke vergadering doorgenomen werden zijn:
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Oud papier:
Simone heeft aan het begin van het schooljaar een overzicht voor hulpouders gemaakt. Wie
wanneer en waar kan meehelpen. We merken dat de opbrengst van het oud papier toeneemt.
Acties die hiervoor genomen zijn:
 Leerlingen krijgen maandelijks een papiertje mee waarop staat dat de containers er zijn en
er oud papier ingeleverd kan worden.
 Inzichtelijk/transparant maken van het doel/opbrengst van het oud papier. Er is hiervoor
een bord in de maak.
 Leerlingenraad betrekken bij een gedeelte van de opbrengst. Sinds twee jaar wordt de
opbrengst die boven de 55.000 kilo binnen komt geschonken aan de leerlingen. Via de
leerlingeraad mag dit besteed worden aan iets voor school. De leerlingenraad pakt dit zeer
serieus op! Ze maken een voorstel en daarna mogen alle kinderen mee kiezen. Dit jaar is
er gekozen voor hockeysticks en skateboards.
 Flyer met jaaroverzicht data containers voor de buurt. Er wordt door mensen uit de buurt
ook flink wat papier gebracht. Daarnaast zijn er plekken waar we oud papier kunnen
ophalen, maar dat is veel werk en daarin missen we genoeg helpende handen.
Opbrengst

2014 -> 28.000 kilo
2015 -> 46.000 kilo
2016 -> 54.000 kilo
2017 -> 55.000 kilo
2018 -> 58.920 kilo (€ 1885,44)

Luizenpluizen:
Jacqueline te Wierik heeft tot maart 2019 de coördinatie op zich genomen.
Susanne Middelkamp heeft vanaf maart 2019 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.
Thema-avond:
Er is geïnventariseerd bij de ouders of er behoefte was aan een thema avond. Hier werd minimaal
op gereageerd. Daarom is er besloten geen thema-avond te organiseren.
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Schoolreisje:
Ook dit schooljaar werd er in overleg met het team een schoolreisje geregeld door de OR:
Op donderdag 27 juni is unit 2 op schoolreis geweest naar de Ontdekhoek in Zwolle. Aansluitend
hebben ze gespeeld bij speeltuin de Blekkerhoek. Hier konden de kinderen weer opgehaald
worden. Het was een geslaagde dag!
Diezelfde donderdag hebben unit 3 en 4 een geslaagd schoolreisje naar NEMO in Amsterdam
gehad. Dankzij een strakke planning en goede organisatie hadden de kinderen en begeleiding een
super gezellige én leerzame dag. Een ijsje op het station bij aankomst maakte de dag helemaal af.
Vanuit de OR werd dit gecoördineerd door Simone en Alice.
Financiën OR:
Anke maakt voor ouders de besteding van de ouderbijdrage inzichtelijk. Ouderbijdrages zijn dit
schooljaar grotendeels betaald. De zij-instromers worden benaderd om naar rato een bijdrage te
doen.
Kascommissie voor dit jaar waren Marloes Rabelink en Annemarie van den Brink.
Anke heeft een afspraak gemaakt met de KC-groep: 2 uitjes zullen door de ouderraad bekostigd
worden en per half jaar bekeken.
Samenwerking KC en OR:
Vanuit een eigen perspectief steunen zowel de KC groep als de OR de Oostenwind. Om dit
optimaal te laten verlopen is Maya als contactpersoon vanuit de Ouderraad mede in de KC-groep
gestapt.

Augustus 2018


Donderdag 23 augustus 2018 heeft een groep kinderen en ouders van Oostenwind
meegelopen tijdens de Stöppelhaene optocht. Zij hadden hiervoor gezamenlijk een wagen
(kippenhok) gebouwd (thema: ‘#SH18 zijn wij er als de kippen bij’). Het was een heel
gezellige dag voor de kinderen en ouders die meededen.
En alle inspanning was niet voor niets: Oostenwind is eerste geworden in de B-categorie
met de wagen en ook voor de straatversiering kregen we een prijs. Wat een feest!
Alle media na afloop was ook leuk, we hebben als school heel veel aandacht gekregen.

September 2018


De jaarvergadering 2017-2018 is verzet naar oktober ivm de ouderavond die rond dezelfde
datum plaatsvindt.
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Tijdens de eerste OR-vergadering wordt het overzicht van alle activiteiten zoveel mogelijk
ingevuld.
Hedy en Simone gaan vanuit de OR aan de slag met Sinterklaas, ism Anita vanuit het
team.
Er is een enquête verstuurd om ouderhulp te inventariseren.

Oktober 2018




De jaarvergadering van de OR vond plaats op dinsdag 16 oktober 2018. Iedereen is hierbij
van harte welkom. Jolanda en een oud OR-lid waren hierbij aanwezig.
Vanuit het team zijn Marieke en Danielle aanspreekpunt voor Kerst. Anouk, Maya en
Marloes zullen vanuit de OR met het Kerstfeest gaan mee-organiseren.
OR regelde een zakje chips voor de schoolvolleybal.

November 2018









OR is druk met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Er is een planning gemaakt voor het
bestellen van de cadeaus, versieren van de school en de overgang (in versiering) van
Sinterklaas naar Kerst.
De datum voor de Kerstviering is bekend: donderdag 20 december. Vanwege het kernconcept (en bezoek aan Sheltersuit in december) wordt nagedacht om vluchtelingen uit te nodigen. Misschien samen eten? Anouk, Maya en Marloes pakken dit op.
Er zijn best veel ouders die in de ouderenquête hebben aangegeven dat ze willen helpen!
Vrijdag 21 december wordt de school opgeruimd voor de Kerstvakantie. Overdag willen we
graag weer gaan schaatsen bij Raalte On Ice.
Eerste brainstorm over het schoolreisje vindt plaats. We kijken in welk kernconcept het valt
en of we daarop kunnen aansluiten.
Anouk inventariseert bij unit 3 en 4 of er voldoende animo is voor schaatsen bij de Scheg.
Maya gaat vanuit de OR aansluiten bij de Kernconceptengroep.

December 2018








Evaluatie Sinterklaas: Was erg leuk en is goed verlopen, de cadeaus zijn goed ontvangen.
Voor volgend jaar wel op zoek naar nieuwe passende versieringen (o.a. roetveeg Pieten)
Kerst: Er zijn nieuwe kerstspullen gekocht door de OR, o.a. versiering en bomen. Dit jaar
waren er weinig guirlandes voor de versiering in de gangen/het restaurant. Voor volgend
jaar mogen er nieuwe aangeschaft worden.
Voorafgaand aan Kerst is er (houdbaar) eten ingezameld voor de Voedselbank. Dit is op
donderdag 20 december aangeboden aan de voorzitter van de Voedselbank Raalte.
Het Kerstdiner was geslaagd. Ook onze gasten (o.a. vluchtelingen en andere mensen die
een uitje verdiend hadden) gaven aan een leuke avond te hebben gehad. Het eten (door
iedereen zelf meegebracht) was dit jaar wel heel snel op. Veel mensen hebben maar één
keer wat eten kunnen halen. Veiling was erg leuk – succes!
Vrijdag 21 december zijn de kinderen weer gaan schaatsen bij Raalte On Ice. Alle units
konden mee. Er was dit jaar geen mogelijkheid voor opwarmen van chocolademelk. De OR
heeft wel gezorgd voor een kerstkransje.
De flyers met de data voor het oud papier 2019 zijn uitgedeeld op school.

Januari 2019



Evaluatie Raalte on ice: Kinderen vonden het schaatsen weer geweldig!
Evaluatie Kerst: Het eten bij unit 1 was snel op. Kleine kinderen hadden bijna niks. Unit 3
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was ook aan het eten in unit 1 toen zij geen eten meer hadden. Voor een volgende keer
beter om een aankruislijst voor zoet/hartig te maken, er was nu te veel snoep ed.
Anke heeft 4 guirlandes gekocht.
De inventarisatie voor het schaatsen bij De Scheg is nog niet afgerond.
De enquête voor ouderhulp komt niet bij alle ouders aan. Maya gaat hier achter aan.
Vergadering op 13 februari komt te vervallen.

Februari 2019


De OR-vergadering van februari is komen te vervallen.

Maart 2019






Schaatsen bij de Scheg gaat dit jaar niet meer lukken. In september gaan we
inventariseren voor volgend schooljaar.
Schoolreisje: De datum zal in de 2e helft juni worden. Het voorstel voor unit 2 is de
Ontdekhoek in Zwolle. Voor unit 3 en 4 is NEMO een goede optie. Simone en Alice pakken
dit verder op.
Enquête voor ouderhulp is opnieuw verstuurd via de nieuwsbrief. Tot nu toe 5 reacties.
Pasen: er worden weer eieren verstopt voor de kinderen. Simone gaat dit regelen op
zaterdagochtend 13 april, als er ook Oud Papier inzameling is. Rosalie haalt eieren en
hazen.
Anouk neemt contact op met Danielle over invulling Koningsdag (wel/niet ontbijt etc).

April 2018
 Leden van de OR hebben de paaseieren binnen school verstopt. In unit 1 en 2 was er
prima te verstoppen, bij 3 en 4 zijn er weinig verstopgelegenheden. Er ontstaat een beetje
een wedstrijdelement, bij sommige kinderen valt dat niet zo goed.
 De vossenjacht tijdens de Koningsspelen was geslaagd. Er waren voldoende ouders die
konden meehelpen. Het Koningsdagontbijt is als brunch gebruikt, dat was een succes. Er is
heel veel op gegaan (meer dan vorig jaar bij het ontbijt). Anouk en Hedy hielpen met de
Koningsspelen vanuit de OR.
 De voorbereidingen voor de schoolreisjes zijn in volle gang. Datum is donderdag 27 juni
geworden.
Mei 2018




De OR vergadering van mei is komen te vervallen.
Er zijn cadeaus geregeld voor het afscheid van juf Martine en juf Jacqueline.
Op 7 mei was de schoolfotograaf op school. Vanuit de OR heeft Maya de fotograaf
ondersteund.

Juni 2018





Schoolreisjes: Alles is geregeld. Er hebben zich voldoende ouders aangemeld om mee te
gaan. Simone/Alice gaan overzicht maken en kijken of er genoeg hulp is.
In verleden afgesproken dat er vanuit OR altijd iemand mee gaat. Bij beide reisjes gaat er
in ieder geval al 1 OR lid mee.
Oud Papier: Met het overgebleven geld (dat is het bedrag voor wat boven de 55.000 kilo
komt) mag de leerlingenraad een cadeau uitzoeken. Dat hebben ze gedaan: skateboards
en nieuwe hockeysticks.
Jaarafsluiting OR/MR/KC groep: Simone heeft een datumprikker uitgedaan voor de
inventarisatie.
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Bruiloft Juf Danielle: vanuit OR wordt er een cadeau geregeld.
Er zijn nieuwe handdoeken voor leerjaar 8 (schoolverlaters) voor de komende jaren besteld
door Simone. Liggen op zolder. Inpakken en uitdelen van handdoeken moet nog geregeld
worden. Anke stemt dit af met Jolanda.

Juli 2018

 Woensdag 10 juli gaat de onderbouw naar speeltuin de Blekkerhoek. OR regelt broodjes





knakworst voor de hele school.
De BBQ als jaarafsluiting voor de hele school op donderdag 11 juli kon helaas niet
doorgaan wegens een (zeer) slechte weersvoorspelling.
In overleg met Jolanda hebben de schoolverlaters, leerjaar 8, een handdoek (met
Oostenwind logo) gekregen.
Er wordt een cadeau geregeld voor het afscheid van Jody.
Bij het afscheid van Jody werd ook tegelijk afscheid genomen van Miriam Buis (KC) en
Maya (OR).

Notulen van de ouderraad zijn – op aanvraag - voor een ieder inzichtelijk.
Namens de ouderraad van het afgelopen schooljaar,
Marloes Meijerman
Secretaris
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