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Jaarverslag Ouderraad/ Oudervereniging OBS de Driemaster 2016/ 2017 

 

Inleiding 

Voor u ligt het laatste verslag van de ouderraad. Met ingang van maart 2017 zijn wij veranderd naar 
“oudervereniging OBS de Driemaster”. In voorgaande verslagen hebben wij uitgelegd dat het noodzakelijk 
is om van ouderraad naar oudervereniging te veranderen. Op deze wijze zijn wij zelfstandig en instaat om 
de ouderbijdrage te besteden aan zaken die wij in overleg met u van belang vinden voor de school van 
onze kinderen.  

Onze oudervereniging heeft statuten, een  registratienummer bij de Kamer van Koophandel en een 
zakelijk bankrekeningnummer. In praktijk zal er weinig aan onze acties veranderen, wel brengt deze 
organisatievorm met zich mee dat wij u als ouders 1-maal per jaar uitnodigen voor een algemene 
ledenvergadering.  

Vanzelfsprekend kunt u onze statuten inzien. Vanwege de kopieerkosten verspreiden wij deze, net als dit 
jaarverslag, alleen digitaal en liggen zij ter inzage bij de algemene ledenvergadering. 

Met dit verslag informeren wij u over de zaken waar de oudervereniging / ouderraad zich voor heeft 
ingezet. 

U leest over  de onderwerpen die zijn besproken tijdens de vergaderingen en over de activiteiten die 
dankzij uw ouderbijdrage zijn georganiseerd. 

Namens de oudervereniging, 

Iris Blok 
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Doel 

Het doel van de oudervereniging is het organiseren van allerlei activiteiten voor kinderen van de 
Driemaster. Wij proberen hiermee bij te dragen aan een prettig leerklimaat en een fijne schooltijd 
waaraan leerlingen later met veel plezier aan terugdenken . 
Een uitgebreide omschrijving leest u terug in onze statuten en huishoudelijk reglement, per email 
opvraagbaar. 
 

Samenstelling  

De ouderraad bestaat in 2016/ 2017  uit de volgende  leden: Iris Blok (voorzitter), Bettina vd Reep 
(secretaris) , Jeanis Kool (Penningmeester), Anita Groot, Desiree van Beek, Linda de Rooy en  Mariska Gul .  
Als afvaardiging van het schoolteam,  ondersteunen Erna Mollema en Paula van Loenen de ouderraad. 

 

Taken  

Tijdens de ouderavond opent de voorzitter de vergadering en probeert de gesprekken in zo goed 
mogelijke banen te leiden. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het schrijven van het jaarverslag 
dat uiteindelijk door de leden moet worden goedgekeurd. De penningmeester houdt de financiën in de 
gaten. De notulist verzorgt de verslagen. De afvaardiging van het team informeert de oudervereniging 
over de relevante zaken die spelen binnen de school. En andersom communiceren zij naar het team wat 
speelt in de oudervereniging. Daarnaast zijn een aantal leden algemeen lid. Zij voeren samen met de 
andere leden, verschillende taken uit zoals;  het versieren van de school en het regelen van de inkoop 
voor de activiteiten. Ook zijn zij aanwezig bij de activiteiten. 
Verder beheert de oudervereniging een  lief-en leedpot voor presentjes ter ere van leuke en minder leuke 
zaken 
 

Vergaderingen 

De oudervereniging voert haar gesprekken in vertrouwelijkheid. De notulen zijn openbaar en voor alle 
ouders opvraagbaar bij onze secretaris. 

 

Tijdens onze vergaderingen komt het wel en wee binnen de school regelmatig aan de orde. Als ouders 
communiceren wij onze bevindingen met de afvaardiging van het team maar omdat het onze taak is 
activiteiten te organiseren beperk ik me hier tot een weergave van onderwerpen die daarop betrekking 
hebben. 
 

2016/ 2017 

In dit schooljaar heeft de oudervereniging 6 keer vergaderd op de volgende data: 
 11 oktober, 7 november, 17 Januari, 20 maart, 22mei, 11 juli 
Per vergadering volgen de belangrijkste zaken die zijn besproken;  
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11 oktober : 

Het schooljaar is nog maar net begonnen, als een aantal leden van de oudervereniging aangeven aan dat 
zij horen dat ouders behoefte hebben aan een continurooster. Dit zal komende het schooljaar nader 
onderzocht worden. Inmiddels kent u de uitkomst 
We bespreken dat het schoolplein onder handen genomen moet worden. En stellen een datum vast om 
een klus dag voor ouders te organiseren. 
De omgeving van de school ligt vol met hondenpoep. Behalve acties als het plaatsen van bordjes, lijken 
we hier niets tegen te kunnen doen. 
7 november 

Onze vergadering start met het inpakken van cadeautjes voor 5/ 12 Daarna stellen we het draaiboek voor 
5/12 vast en stomen door naar de besprekingen voor Kerst. Juf Marlies heeft een ontzettend leuk idee 
voor de start van onze kerstavond: een lichtjestocht door het dorp.  
Zoals u weet was het een geweldig succes en trekt op 22 december een vrolijke stoet met lichtjes door 
het dorp. Inwoners en social media reageren enthousiast. 
We bespreken dat er doeltjes zijn besteld en het idee om met middelen van de oudervereniging nieuwe 
schommels te bestellen. Verder hebben we het weer over de overlast van hondenpoep en de frustratie 
dat we er zo weinig aan kunnen doen. We stellen vast dat we op 2 december Sint ontvangen. 
Een ander vergaderpunt is het draaiboek voor Kerst.  De datum voor het kerstdiner is 22 december. 
17 Januari 

Tijdens deze vergadering bespreken we wat wij moeten doen om als ouderraad te veranderen naar 
Oudervereniging . We maken een actieplan en verdelen de taken. 
De afvaardiging van het schoolteam meldt dat ouders tot 15 februari voor of tegen het continurooster 
kunnen stemmen. Ondertussen zijn de besprekingen met de schoolfotograaf, die komt in week 19 gaande 
20 maart 

Oprichting Oudervereniging is een feit,  inclusief het oprichten van een zakelijke bankrekening. 
We verdelen de taken om het Paasontbijt te kunnen organiseren. 
22 mei 

Positieve reacties op het paasontbijt, de schoolfotograaf en de schoolreisjes 
De teamgeleding kondigt aan dat Rob en Liesbeth in verband met de formatie, minder aanwezig zijn op de 
Driemaster. Verder is er nog niets bekend over de formatie van het schoolteam in het nieuwe jaar. 
Vrijwilligersavond staat ter discussie. De animo lijkt niet zo groot. Er wordt nagedacht over een 
alternatief. 
De teamgeleding vraagt hoe de ouderraad denkt over een Sportweek van 3 tot 7 juli. Wij zijn positief. 
11 juli  

Laatste vergadering en informele afsluiting vergaderjaar. Geen notulen, we kijken tevreden terug op een 
mooi schooljaar en stellen vast om in het nieuwe schooljaar ons beste beentje als oudervereniging weer 
voort te zetten. 
 

 


