Jaarverslag ouderraad 2014-2015
Het afgelopen jaar heeft de ouderraad (OR) zich ingespannen om de veelheid aan activiteiten tot een
succes te maken. Vooral tijdens de feestweek vanwege het jubileum waren er veel activiteiten. Hierbij
een kort verslag van de activiteiten die de commissies van de ouderraad het afgelopen jaar hebben
ontplooid. De ouderraad heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Naast de gebruikelijke
commissietaken werden actuele onderwerpen besproken met vertegenwoordigers van het team.
Verslag commissie Lief en Leed Lief en Leed is bedoeld om een attentie te sturen aan ouders,
kinderen of teamleden bij ziekte, overlijden, huwelijk, jubilea en afscheid.
Tijdens het schooljaar 2014/2015 zijn er 5 kaarten verstuurd.
Verslag avondvierdaagse Ieder jaar in de eerste week van juni lopen we met een hele groep
enthousiaste kinderen en ouders de avondvierdaagse Sint Pancras. Afgelopen jaar waren het maar
liefst 85 kinderen die de 5 km of de 10 km liepen. Ook komend jaar hopen we weer op een grote
groep deelnemers. Begin mei wordt de brief hierover verstuurd en vanaf dan kan iedereen zich
inschrijven. Kosten hiervoor zijn € 4,50 en daarvoor krijgen de kinderen een medaille. Vanuit de
school wordt koffie, thee, limonade en een versnapering aangeboden. Komend jaar vragen we weer
ouders, opa’s en oma’s om de drinkposten te bemannen. Alleen met uw hulp kunnen we de
drinkposten in stand houden. We hopen weer op een grote opkomst. (Saskia Hilberts)
Verslag schoolreisjes en schoolkamp
Groep 8 is in mei op een meerdaags schoolkamp gegaan naar het scoutinggebouw in Limmen. De
groepen 3 t/m 8 gingen naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en de allerjongsten, de groepen 1
en 2, gingen naar De Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn. Alles is goed verlopen.
Verslag verkeersouder
In september hebben alle groepen deel genomen aan de ANWB Streetwise-actie .
In november hebben we een fietscontrole-actie (Lightwise) gehouden voor de leerlingen van groep 5
t/m 8. Lightwise is een initiatief van de ANWB. De leerlingen van groep 7 hebben in april hun
verkeersexamen gedaan, theoretisch en praktisch. Alle kinderen zijn geslaagd.
Dit jaar staat wederom weer een fietscontrole gepland voor de groepen 6, 7 en 8. Dit zal in oktober
plaatsvinden.
Verslag feestcommissie
De feestcommissie verzorgt de feesten, zoals het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest. Voor de onder- en
bovenbouw wordt altijd iets leuks geregeld. We doen alles met een leuk team van ouders. De drukste
periode is Sint en Kerst. Met de kerstperiode hebben we hulp van ouders nodig om de school in
Kerstsfeer te brengen. Dat is meestal op een avond en een oproep komt te zijner tijd in de Digiduif.
Ook om alle spullen weer op te ruimen hebben we hulp nodig…dat gebeurt op vrijdagochtend 18
december. Dus lijkt het je leuk en je kan….meld je dan aan.
Financiën
Financieel was 2014-2015 een jaar van veel meevallers. In de begroting hadden we veel spaargeld
beschikbaar gesteld voor het jubileumjaar van De Vlieger. Doordat de schoolreis voor groepen 3 tot
en met 8 weinig kostte, hebben we als ouderraad daar nog geen € 800,- euro op hoeven bijleggen.
Ook voor andere feestelijkheden was geen extra bijdrage nodig. Voor sport was minder geld nodig.
De feestcommissie heeft afgelopen jaar geen geld uit hoeven geven aan het Paasfeest. Daarom bleef
daar ook geld over.
De feestcommissie wilde haar restant in de schoolbibliotheek steken, als nuttig eindejaarscadeautje.
Ook hebben we uit de rest van de begroting daar geld voor beschikbaar gesteld. De schoolbibliotheek
heeft hard nieuwe boeken nodig. Ook hiervoor zijn eind van het schooljaar echter weinig uitgaven
gedaan. We stellen voor deze bijdrage nu voor het komend jaar te doen.
De ouderbijdragen kwamen langzamer dan anders binnen, ondanks dat er geen bijdrage voor de
schoolreizen werd gevraagd. Samen met school hebben we daar meer herinneringen op uitgestuurd

dan normaal. Uiteindelijk is toch 93% betaald. Door het stijgende leerlingenaantal hebben we het
begrote bedrag toch binnen gekregen en hielden we toch geld over.
Begroting 2015-2016
Het komend jaar moet iedere ouder weer zelf betalen voor de schoolreizen. Vorig jaar konden we het
eenmalig anders doen voor het jubileum. Alle bijdragen kunnen we gelijk houden aan twee jaar
geleden. Doordat er meer leerlingen zijn dan vorig jaar, is de hele begroting ook hoger. Natuurlijk zijn
met meer leerlingen ook de kosten hoger, daarom hebben we de meeste bedragen hoger ingeschat.
In het verslag van 2014-2015 stond al dat we een deel van het geld dat we vorig jaar niet uit hebben
gegeven, dit jaar aan de school willen geven voor nieuwe boeken. De schoolbibliotheek is verouderd
en te klein geworden. Leerlingen klagen dat ze alle boeken op hun niveau al hebben gelezen. Daarom
hebben we € 1.350 begroot voor nieuwe leesboeken. De school heeft ons verzocht bij te dragen aan
nieuwe luizenzakken die de school nodig heeft. We dragen hier € 950,- aan bij uit de reserve.
Beide extra uitgaven kunnen we doen met een beroep op de spaarrekening van € 1.900,-.

