Jaarverslag 2019-2020
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
Activiteiten die de Ouderraad organiseert om een positieve bijdrage aan de ontwikkeling te leveren
en de betrokkenheid tussen ouders en school te bevorderen zijn:

 Welkomstbrief voor nieuwe ouders







Bijdrage aan de nieuwsbrief
Schoolreisje & Blekkerhoek: het organiseren van het jaarlijkse schoolreisje, in afstemming
met het schoolteam.
Samenwerking met Kernconceptengroep
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.
Om inkomsten te vergroten organiseert de Ouderraad acties waaronder het oud papier.
Maandelijks wordt dit ingezameld door ouders.

Het afgelopen schooljaar bestond de ouderraad uit de volgende personen:
 Voorzitter:
Simone Booijink
 Secretaris:
Marloes Meijerman
 Penningmeester:
Anke Haye
 Leden:
Stefanie Voortman (team)
Rosalie Snel
Anouk Hoving
Hedy Lankreijer
Alice Grotenhuis
Marloes Rabelink
Graag willen wij u als ouderraad informeren over de werkzaamheden door de ouderraad verricht in
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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:
Oud papier:
Net als voorgaande jaren is er weer oud papier ingezameld. Wel zijn er een paar data minder dan
voorgaande jaren. Het blijft lastig om voldoende ouderhulp te vinden om op vrijdag en zaterdag bij
de containers te assisteren. Sinds we via SchoolWapps deze vraag kunnen uitzetten is het vinden
van hulpouders wel makkelijker geworden.
Om de opbrengt van het oud papier te verhogen zijn de volgende acties genomen:
 OR communiceert maandelijks via SchoolWapps over de data voor oud papier inzameling.
Dus geen losse papiertje meer die verdwijnen in schooltassen.
 Inzichtelijk/transparant maken van het doel/opbrengst van het oud papier. Er is hiervoor een
bord in de maak.
 Leerlingenraad (LLR) betrekken bij een gedeelte van de opbrengst. Sinds drie 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.
Door Corona is het in schooljaar 2019-2020 blijven liggen, maar dit wordt begin schooljaar
2020-2021 opgepakt.
Opbrengst

2014 → 28.000 kilo
2015 → 46.000 kilo
2016 → 54.000 kilo
2017 → 55.000 kilo (€ 1775,36) → (€175,36 voor LLR)
2018 → 58.920 kilo (€ 1885,44) → (€285,44 voor LLR)
2019 → 55.360 kilo (€ 1965,28) → (€171,52 voor LLR)

Luizenpluizen:
Er waren afgelopen schooljaar te weinig ouders om de controle op hoofdluis te blijven doen. Er is
een uitvraag geweest voor extra ouders, maar dit heeft niet voldoende aanmeldingen opgeleverd.
Door het te lage aantal helpende ouders is de belasting voor school te groot (het duurt te lang),
maar ook voor de ouders die meehelpen. Er is daarom besloten om te stoppen met deze extra
service.
Thema-avond:
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Er is afgelopen schooljaar, mede door de situatie rondom corona, geen thema-avond
georganiseerd.
Schoolreisje:
Vanuit de OR zijn er diverse voorbereidingen getroffen met betrekking tot een schoolreisje. Helaas
heeft corona roet in het eten gegooid en kon het schoolreisje dit schooljaar niet plaatsvinden.
De OR gaat kijken hoe we het gereserveerde bedrag volgend schooljaar aan een
schoolreis/excursie of anderszins aan (een activiteit voor) de kinderen kunnen besteden.
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 Anke als contactpersoon vanuit de Ouderraad mede in de KC-groep
gestapt.
Augustus 2019


Donderdag 29 augustus 2019 heeft een groep kinderen en ouders van Oostenwind
meegelopen tijdens de Stöppelhaene optocht. Zij hadden hiervoor gezamenlijk een wagen
gebouwd (thema: ‘met Oostenwind maal je het mooiste meel’). Het was een heel gezellige
dag voor de kinderen en ouders die meededen.
Oostenwind is wederom in de prijzen gevallen met de tweede prijs in de B-categorie!

September 2019







Tijdens de eerste OR-vergadering wordt het overzicht van alle activiteiten zoveel mogelijk
ingevuld.
Alice, Rosalie en Anke gaan vanuit de OR aan de slag met Sinterklaas, ism Anita en
Natasja vanuit het team.
Simone en Marloes M. pakken de organisatie rondom het Kerstfeest op, ism met Marieke
en Saskia.
Er hebben zich geen kinderen aangemeld voor het Volleybaltoernooi in de herfstvakantie;
dus daar gaat vanuit Oostenwind waarschijnlijk geen team naartoe.
Blekkerhoek is al vastgelegd voor woensdag 1 juli 2020, dat is de laatste woensdag voor de
zomervakantie.
Er is een enquête verstuurd om ouderhulp te inventariseren.

Oktober 2019


De jaarvergadering van de OR vond plaats op woensdag 16 oktober 2019. Iedereen is
hierbij van harte welkom. Jolanda en een ouder (met interesse voor OR) waren hierbij
aanwezig.

3






OR regelde een cadeautje voor het team ivm de Dag vd Leraar op zaterdag 5 oktober.
Marloes Rabelink wordt welkom geheten als nieuw OR lid!
De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn in volle gang. De cadeaus zijn besteld en het
bezoek van Sint is geregeld.
Voor Kerst is het idee om (weer) een kerstwandeling te doen door de wijk.

November 2019








OR helpt bij het Sinthuis opbouwen in de ontdekfabriek van unit 2. Eerst alleen het bed van
de Sint en een brievenbus. Dan dmv brieven verdere ‘duurzame’ aankleding.
De datum voor de Kerstviering is bekend: donderdag 19 december. We gaan een kerstwandeling doen waarbij de kinderen van Unit 4 op verschillende locaties scenes uit het kerstverhaal spelen. Afsluiten op school met warme chocolademelk/glühwein met kerststol of
krentenbol.
Er zijn best veel ouders die in de ouderenquête hebben aangegeven dat ze willen helpen!
Vrijdag 20 december wordt de school opgeruimd voor de Kerstvakantie. Overdag gaan we
weer schaatsen bij Raalte On Ice.
Het blijft moeilijk om genoeg ouders te vinden die willen helpen met oud papier op
vrijdag/zaterdag. Tot eind van het jaar is er genoeg hulp. Er wordt een brief gemaakt voor
ouders met oproep om zich 1 x per jaar op te geven voor hulp bij inzamelen oud papier.
Er is een vraag uitgezet welke kinderen mee willen doen met schaatsen bij De Scheg.

December 2019




Evaluatie Sinterklaas: Was erg leuk en is goed verlopen, de cadeaus zijn goed ontvangen.
Punt voor volgend jaar: geluidsinstallatie staat bij school, maar het verhaal speelt zich af
rondom het hek aan de andere kant. Was daardoor niet goed te verstaan.
Kerst: De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de wandeling, verder het regelen
van alle spullen voor de Koek&Zopie kraam, versiering buiten en helpende handen.
Vrijdag 20 december gaan alle kinderen weer gaan schaatsen bij Raalte On Ice. De OR
heeft gezorgd voor chocolademelk en een kerstkransje bij terugkomst op school.

Januari 2020


De OR-vergadering van januari is komen te vervallen.

Februari 2020






Evaluatie Kerst: Het is allemaal goed verlopen, we hebben veel positieve reacties gehad
(ook vanuit de buurt). De boodschappen mochten wat ruimer (de Glühwein en Kerststol
waren op, op het laatst is er nog extra chocomelk gehaald).
Evaluatie Open Huis: Begin was rustig, maar uiteindelijk zijn er wel mensen geweest.
Verder prima verlopen, geen bijzonderheden.
OR regelt drinken tijdens het carnavalsfeest op school.
Aanbod ouderhulp voor oud papier is beter geworden (wordt best goed ingeschreven via
schoolwapps)
De eerste ideeën voor een schoolreisje worden aan het team docenten voorgelegd.

Maart 2020



De OR vergadering van maart is komen te vervallen.
Er wordt overlegd met school wat passende data en bestemmingen zijn voor het
schoolreisje. Gezien de situatie rondom corona zijn we niet zeker of het wel door kan gaan.
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Vanwege corona sluit de school op maandag 16 maart 2020 de deuren. De kinderen gaan
aan de slag met thuisonderwijs.

April 2020



OR vergadert vanaf april online.
Leden van de OR hebben - namens alle kinderen en ouders - bij alle teamleden/docenten
een attentie gebracht om ze een hart onder de riem te steken in de rare coronatijd.

Mei 2020





Het besluit is genomen dat de schoolreis dit schooljaar – ivm corona – niet door kan gaan.
OR gaat nadenken over hoe het gereserveerde bedrag toch bij de kinderen terecht gaat
komen, middels een dubbele schoolreis volgend schooljaar, een extra excursie oid.
Er komen voetbaldoeltjes op het stuk schoolplein aan de kant van Dimence. Een aantal
ouders hebben hulp aangeboden om de doeltjes en de belijning op de tegels te realiseren!
OR heeft een afscheidscadeau geregeld voor Anita.
Er worden plannen gemaakt voor een (corona-proof) jaarafsluiting op het schoolplein.

Juni 2020

 Debbie Koeslag sluit aan ivm interesse voor penningmeester. Welkom Debbie!
 Er worden verdere afspraken gemaakt rondom de voetbaldoeltjes op het schoolplein (kant
van Dimence).

 De speeltuinochtend bij Blekkerhoek op 1 juli a.s. komt – vanwege corona – te vervallen.







Voor volgend schooljaar is de speeltuinochtend alvast gereserveerd (laatste woensdag
voor de zomervakantie)
Hedy (Lankreijer) heeft is gestopt bij de OR en er is een afscheidscadeau geregeld. Ook
voor Jeanet Engberts, die afscheid heeft genomen van de KC groep, is een cadeau
gekocht.
Voor de jaarafsluiting kunnen we geen activiteit organiseren dit jaar. Besloten wordt om een
ijskraam te regelen op de laatste schooldag.
OR gaat een rugzakje laten drukken voor alle kinderen van Oostenwind voor de
zomervakantie. Tekst wordt: happy@Oostenwind
Ter afsluiting van het schooljaar heeft de OR een ijskraam op het schoolplein geregeld.
Er worden afspraken gemaakt over het uitdelen van de handdoeken (met Oostenwind logo)
aan leerjaar 8 (schoolverlaters) tijdens de laatste schoolweek.
Voor juf Loes, die met zwangerschapsverlof is gegaan, is een cadeau geregeld.

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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