Verslag jaarvergadering oudervereniging 14 januari 2019
Sinds dit schooljaar is er, op de huidige secretaris en penningmeester na, een nieuw bestuur
gekozen en bestaat de oudervereniging nu uit een volledig bestuur van 9 leden en 1 teamlid.
Dit onder andere door ouders van schoolverlaters in groep 8 die het stokje door hebben
gegeven aan de nieuwe leden en het werven van nieuwe leden op de info-avonden en in de
Infothijs. Op school is veel positieve verandering geweest afgelopen schooljaar en dit is ook
voelbaar in de oudervereniging die uit zeer enthousiaste leden bestaat.

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Indra Laferte - Voorzitter
Bithja Broekema - Secretaris
Roelfien Hogenbirk - Penningmeester
Aafke Storm
Ellen Lukken
Ellis Postma
Jacob van de Witte
Jolanda Bergman
Marianne Bruinsma
Helen van der Velde - Teamlid school

De oudervereniging
De oudervereniging zet zich in voor de belangen van de leerlingen en voor vernieuwing. De
commissies organiseren verschillende activiteiten en de oudervereniging coördineert ze
achter de schermen in nauwe samenwerking met directie en teamleden. Verder verrichten
we o.a. hand & spandiensten bij activiteiten zoals de sint/kerstversiering, behartigen we de
belangen van de ouders, bevorderen de ouderbetrokkenheid en beheren de ouderbijdrage.

1

Vergaderingen
Er wordt in het schooljaar van 2018-2019 gemiddeld één keer in de vijf weken vergaderd
volgens een vaste agenda. Deze data staan ook vermeld in de kalender en op de website van
het Kindcentrum Theo Thijssen net als de notulen van de vergaderingen. De volgende
onderwerpen zijn inmiddels aan de orde gekomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerlingen van groep 8 krijgen een afscheidsfeest.
Alle commissies gaan voorzien worden van een eigen draaiboek.
In september 2018 is er een plan van aanpak gemaakt om commissies te
vormen.
Begroting 2018-2019 is doorgenomen en goedgekeurd.
Jaarplanning vergaderingen 2018-2019 zijn vastgelegd.
Plan van aanpak voor de werving en selectie nieuwe OV leden.
Traktaties
Inschrijving bestuur KvK
Ondertekening huisregels OV leden
Schaatsen voor kinderen in de bovenbouw.
Commissies en activiteiten doorspreken.

Jaaroverzicht activiteiten commissies 2018-2019
Om de ouders een indruk te geven waarmee de oudervereniging zich bezighoudt en waar de
ouderbijdrage o.a. aan gespendeerd wordt, volgt hier een opsomming van een aantal
activiteiten:
•
•

•
•
•
•

•

Na iedere vakantie staat het Kriebelteam weer klaar om alle hoofdjes na te pluizen of
ze vrij zijn van luizen.
Door samenwerking met leden van de A4D commissie, OV leden en een aantal
helpende ouders, kunnen veel leerlingen het Kindcentrum Theo Thijssen
vertegenwoordigen in de avondvierdaagse. In 2018 heeft onze directeur Sandy
Sibbald gezorgd voor nieuwe shirts voor de leerlingen, voorzien van het nieuwe logo
en de nieuwe naam. Vanaf 2019 zal Sandy als teamlid de A4D commissie versterken.
In 2018 is er voor de leerlingen van groep 8 voor het eerst een eindfeest
georganiseerd. Meester John en de kinderen hebben een geweldig feest gehad in
Ibiza style op een mooie zomerse dag.
In het begin van het nieuwe schooljaar vonden de spel-sportdag weer plaats. Dit jaar
waren de weergoden ons beter gezind dan het jaar ervoor.
De leescommissie zorgde met de teamleden en hulpouders voor een gezellige
Kinderboekenweek met het thema vriendschap.
Op 9 november 2018 werd er lampionnetje gelopen. Wat hebben de teamleden en
hulpouders weer fantastische knutselwerken uitgezocht voor de kinderen om te
maken. De OV heeft besloten om een Sint Maartencommissie op te stellen, want er
waren vele enthousiaste ideeën om de lampionnetjes echt in het licht te zetten.
Helen van der Velde heeft ervoor gezorgd dat er tijdens de grote keuze diverse
knutselactiviteiten werden georganiseerd en gecoördineerd, om de school tijdens
Sint en Kerst feestelijk en sfeervol te versieren.
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•

Het Kerstdiner was weer een succes. De leerlingen van de bovenbouw leerde met de
leerlingen van de onderbouw vier kerstliedjes, welke ze samen op het schoolplein
zongen, wat een ontroerend en warm moment was. Ook werd het Kerst Café goed
bezocht waar een hapje en drankje te nuttigen was.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld om allerlei festiviteiten en activiteiten te financieren waarvoor
de overheid geen geld beschikbaar stelt. Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage, echter
zonder deze gelden kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de oudervereniging, waarbij elk jaar
weer geprobeerd wordt dit bedrag zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage voor het
schooljaar 2018-2019 bedraagt € 22,50 per kind.

Begroting 2018-2019
Inkomsten

Uitgaven

Ouderbijdragen € 5.300,00

Totaal

5.300,00

Kerstcommissie
Sinterklaascommissie
Koningsspelen
Sportcomissie
Teamverjaardagen
KvK
SENA / Buma
Luizenzakken
Verkleedcommissie A4daagse
Lief en Leed
Kosten giro
Onvoorzien
Cadeau groep 8
Eindfeest groep 8
Ticken
IBANC

€ 750,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 200,00
€
250,00
€
30,00
€ 140,00
€ 180,00
€
50,00
€ 125,00
€ 200,00
€ 225,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 100,00

Totaal

€ 5.300,00

Website
In het eerste gedeelte van dit schooljaar is de website van het Kindcentrum Theo Thijssen
geheel vernieuwd. Op deze vernieuwde site staat veel nuttige informatie over de
oudervereniging. Ook kunt u hier de notulen van de vergaderingen downloaden.
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