Jaarverslag Ouder Commissie (OC) 2020-2021
Dit verslag wordt jaarlijks opgesteld door voorzitter en secretaris en op de laatste vergadering van het
schooljaar in conceptversie besproken, helaas kon dit niet doorgaan i.v.m. coronavirus.
Op deze vergadering is ook de MR aanwezig en zal het verslag van de MR besproken worden.
Beide jaarverslagen worden geplaatst op de website van de school.

Doelstellingen van de oudercommissie zijn:
1. Het organiseren van activiteiten voor de kinderen ter ondersteuning en op initiatief van het team.
2. Het beheren van de ouderbijdrage die ouders aan de school betalen.
3. Het bevorderen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
4. Het promoten van de school door een goede ambassadeur te zijn.

Samenstelling oudercommissie in 2020-2021.
De OC bestaat uit 9 ouders van leerlingen uit diverse groepen. De OC heeft minimaal één voorzitter,
één penningmeester en één secretaris. De OC-leden zijn verdeeld over werkgroepen waarin ook
teamleden meedraaien. OC-leden in de werkgroep zijn verantwoordelijk voor het betrekken van een
grotere groep ouders. Het is een goede gewoonte dat OC-leden, die hun lidmaatschap willen
beëindigen dat doen na de schoolmarkt in september. We hebben dit jaar vroegtijdig afscheid
genomen van Josine van de Weerd. Michelle Haverkamp heeft haar plaats ingenomen. Dit jaar
stoppen Arne van der Valk, Barbara ten Broek, Marjan Gaasbeek en Jessica Buijing er mee. Ook zal
Carla van Kempen (adviserend lid namens team) stoppen.
In schooljaar 2020-2021 was de bezetting van de OC:
Gerdine Taks- Voorzitter
Michelle Haverkamp– penningsmeester
Barbara ten Broek – secretaris
Marjan Gaasbeek-Rombouts
Jessica Buijing
Arne van der Valk
Christel Pijnappel
Daniël Steens
Eef Nijenhuis
Carla van Kempen (adviserend lid namens team)

Ouderbijdrage
Ieder jaar wordt in de MR de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Bepalend hiervoor zijn:
- de begroting voor het nieuwe jaar.
- het tegoed op de rekening.
Het is een bewuste keus om de ouderbijdrage niet op te sparen maar per jaar uit te geven. Dit
schooljaar was de ouderbijdrage € 22.50 per leerling.

De OC is in schooljaar 2020-2021 betrokken geweest bij de volgende
activiteiten:
Schoolmarkt
De eerste activiteit zou de schoolmarkt zijn. Helaas kon hij dit jaar niet doorgaan vanwege corona.
Voor de kinderen en hun ouders is dit een groot gemis, gezien dit de leukste activiteit is van het jaar.
Voor de oudercommissie is dit eveneens een groot gemis. Natuurlijk ook voor de gezelligheid maar
zeker ook voor de gemiste inkomsten.
Sinterklaasfeest
Helaas was er door de corona geen intocht en feest voor de kinderen in de Bongerd. Het traditionele
Sinterklaasfeest is dit jaar in de school gevierd. Een select groepje heeft ervoor gezorgd dat de school
toch mooi in Sinterklaasstemming kwam. De onderbouw-leerlingen hebben vanuit de ouderbijdrage
een cadeau gekregen en de bovenbouw-leerlingen hebben met elkaar lootjes getrokken.
Tijdens het Sinterklaasfeest heeft de OC alle kinderen voorzien van drinken en een verpakte koek. We
bedanken ook dit jaar Sinterklaas en zijn Pieten voor het grote enthousiasme waarmee zij de school
weer bezocht hebben.
Kerst
De school is in kerstsfeer gebracht omdat we ervanuit gingen dit feest op school in de klas te vieren.
Helaas door corona kon ook dit niet doorgaan. Wel waren de boodschappen al gekocht en hebben wij
de kinderen op de laatste dag voor de lock down voorzien van drinken en koeken en verder kreeg
iedereen een kaarsje mee naar huis.
Het voorleesontbijt
In januari werd het voorleesontbijt ook geannuleerd. Wel zijn er een aantal nieuwe lees boeken
ingekocht voor school.
Kinderverjaardagen
Door
corona ging de geplande juffendag niet door. Daarnaast zijn er een heleboel kinderverjaardagen gemi
st door de Lock down en zullen deze ook niet meer worden ingehaald. De
OC vond dit zo sneu voor de kinderen en heeft op
de laatste dag voor de voorjaarsvakantie een heerlijk zakje chips getrakteerd.
Pasen
Door het coronavirus is ook dit jaar de paasviering in een andere vorm doorgegaan. Per klas heeft de
oudercommissie een paaslunch verzorgd en was de viering in de klas. De kinderen hebben genoten.
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april werden de koningsspelen per klas gevierd. Normaal voorziet de OC de kinderen
dan van een ijsje. Omdat het voorleesontbijt eerder dit jaar niet is doorgegaan hebben we besloten
ook wat drinken en een koek te verzorgen deze dag om het extra feestelijk te maken voor de
kinderen.
Avondvierdaagse
Helaas was er dit jaar geen avondvierdaagse.
Schoolreisje
In verband met de corona maatregelen, is ook het schoolreisje geannuleerd.
Speciale dag ter vervanging schoolreisje
Deze extra dag staat gepland op 1 juli. OC verzorgd hierbij een frietje. Dit is betaald van de 5 euro die
we apart hebben gehouden per leerling van de ouderbijdrage vanwege de lock down.

Afscheid juf Marja en juf Carla
Deze dag staat gepland op 8 en 9 juli. Tijdens deze feestelijke dag staat alles in het teken van de
kinderen. Zij zullen theaterworkshops krijgen en afsluiten met een voorstelling. De gemaakte kosten
hiervoor vallen onder het kopje cultureel van de begroting. Ook zal de OC de lunch verzorgen.
Musical
In verband met het coronavirus is er dit jaar voor een andere organisatie van de musical gekozen. Er
is een organisatie ingehuurd die een hele dag groep 8 gaat begeleiden, zodat aan het eind van de
middag twee uitvoeringen gegeven gaan worden. De oudercommissie heeft hiervan de kosten op zich
genomen en aan het eind van de uitvoeringen gezorgd dat er een drankje klaar stond.
Overige activiteiten
- De OC stuurt een kaartje of attentie naar langdurige zieken of bij bijzondere situaties.
- De OC verzorgt de koffie/ thee na de afscheidsavond groep 8 en op thema-avonden.
OC-vergaderingen
Tijdens de vergaderingen is de voortgang en de evaluatie van de activiteiten besproken. De
verbeterpunten van het afgelopen schooljaar hebben we zeker nagestreefd
1. Op tijd beginnen en goed overleggen met je partner waarmee je de activiteit organiseert.
2. De documenten voor alle activiteiten plaatsen in de dropbox.
3. Draaiboek klaar voor elke activiteit die we organiseren en aanpassen wat beter kan.
Tot slot
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin wij allemaal, met veel aanpassingen nog wel wat
activiteiten hebben kunnen doen. We gaan er vanuit dat volgend schooljaar alle activiteiten weer door
kunnen gaan, hopelijk in gewone vorm.
Wij hopen ook aankomend schooljaar een beroep te kunnen doen op u als ouder.

