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Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste leden van de oudervereniging, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad over het 
schooljaar 2018-2019. Zoals ieder jaar heeft de ouderraad 
zich vooral gericht op het ondersteunen van de leerkrachten 
en directie voor wat betreft het organiseren van activiteiten. 
Met een enorme inzet en enthousiasme hebben leden van de 
ouderraad zich samen met de leerkrachten en andere ouders, 
ingezet om onze kinderen net dat beetje extra te geven om 
hun schooltijd nog leuker te maken. 
 
Ik wil iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd dan 
ook enorm bedanken, want zonder jullie ontzettend 
enthousiaste inzet kunnen al deze extra activiteiten geen 
doorgang vinden. En deze extra activiteiten maken de 
schooltijd van onze kinderen echt een stuk leuker. 
 
Omdat het helpen bij deze activiteiten de “core business” van 
de ouderraad is, zal de ouderraad zich volgend schooljaar ook 
voornamelijk bezighouden met het ondersteunen van de 
leerkrachten en directie voor wat betreft het organiseren van 
activiteiten. Daarnaast blijft, vanzelfsprekend, de samenwerking 
en afstemming met de directie een belangrijk punt.  
 
We hebben dit jaar kritisch gekeken naar inkomsten en uitgaven ook in het kader van de trend van 
een afnemend aantal leerlingen. Veel werd ook gedaan vanuit “zo gaat het al jaren”. Een gevolg van 
hogere kosten is het verhogen van de ouderbijdrage en dit willen we zoveel mogelijk proberen te 
beperken. Het innen van de ouderbijdrage heeft dit jaar wel wat extra berichtgeving gevraagd in 
nieuwsbrieven maar heeft uiteindelijk geresulteerd in het ontvangen van de benodigde gelden om 
voor onze kinderen weer leuke activiteiten neer te zetten. 
 
Tot slot wil ik een oproep aan u als ouder/verzorger doen! Het organiseren van de leuke activiteiten 
valt en staat met de inzet van u als ouders/verzorgers en geloof me, het is gewoon ontzettend leuk om 
een (actieve) bijdrage te leveren. En ook bij het organiseren van deze activiteiten gaat de regel, “vele 
handen maken licht werk”, op.  
 
Neem alstublieft even de tijd om uzelf op te geven om te helpen bij activiteiten of, nog beter, geef 
uzelf op als lid van de ouderraad. U kunt zich hiervoor schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de 
ouderraad via secretariaat@orsint-jozefschool.nl, Uiteraard kunt u ook eerst een geheel vrijblijvend 
gesprek aanvragen. 
 
Met zijn allen kunnen we weer veel plezier voor de kinderen garanderen en er weer een prachtig 
schooljaar van maken. 
 
 
Marieke Obbens-Kunz, voorzitter OR 2018-2019 
September 2019 
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1 Samenstelling OR 

Samenstelling schooljaar 2018-2019: 
 
Voorzitter Marieke Obbens-Kunz 
Penningmeester Miranda Broodman-Benedick 
Secretaris Cecilia Eijck-Smeets 
 Leonie Haak 
 Mariska Leenders 
 Changita Verveer 
 Lisette van Lamoen Linders 

Laura Paas 
 Simone Heidt 
 William Koole 

José Frijters 
Sabina Kollau – van ‘t Hof 

  
  
  

 
Aftredende leden na schooljaar 2018-2019 

- Mariska Leenders 
 
 
Aftredende leden maar herkiesbaar na schooljaar 2018-2019 

- Changita Verveer 
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2 Activiteiten OR afgelopen schooljaar 

2.1 Communicatie en overleg 

De OR heeft in het schooljaar 2018-2019 in totaal 6 keer een vergadering gehouden en een  
Algemene ledenvergadering. 
 
In de vergaderingen wordt de stand van zaken ten aanzien van de te organiseren activiteiten, volgens 
een jaarplanning, besproken. Belangrijk is dat bij de organisatie van activiteiten, denk aan de 
projectweek, voldoende hulp is van onder andere ouders, leerkrachten, sponsoren, etc. Naast het 
zorgdragen dat activiteiten worden uitgevoerd is er ook veel aandacht over hoe de OR beter bekend 
kan worden bij de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor de OR is betrokkenheid van 
ouders/verzorgers en overige vrijwilligers van groot belang om te zorgen dat activiteiten ook in de 
toekomst uitgevoerd blijven.  
 
In het verleden kwam de instroom van nieuwe OR leden vooral uit de instroom van groep 1 
leerlingen. De instroom is de afgelopen 2 jaar dusdanig afgenomen dat dit  niet meer automatisch de 
vindplek is voor nieuwe leden. We gaan meer inzetten op communicatie uitingen door het jaar heen 
om de ouderraad nog meer een gezicht te geven. Er wordt een flyer gemaakt en ook foto’s van de 
OR leden die gebruikt zullen worden in communicatie uitingen.  
 
 
2.2 Dag van de Leraar 

Ook dit jaar hebben we de leerkrachten weer in het zonnetje gezet. Voor iedere leerkracht was er een 
dromenvanger met de tekst: Dromen kun je niet leren, wel het zelfvertrouwen om ze te 
realiseren. Deze attentie is enthousiast ontvangen! 
 
2.3 Sinterklaas 

Sinterklaas was weer 1 groot feest. Vanuit de Ouderraad zijn we in september begonnen met de 
voorbereidingen waarbij nauw contact was met de leerkrachten en de hoofdpiet.  
 
Vanuit de Ouderraad is een voorselectie gemaakt van geschikte cadeaus voor de verschillende 
groepen. Uitgangspunt is kwalitatief wat betere cadeautjes, uiteraard wel passend binnen het 
beschikbare budget. Deze zijn weer ingepakt op het Atrium (Praktijkschool in Zoetermeer). De 
cadeautjes zijn enthousiast ontvangen. 
 
De Pietenochtend was als vanouds een doldwaze ochtend waarbij de Pieten de Sint Jozefschool 
aandeden en de klassen van de kinderen in de onderbouw aandeden.  
Op 5 december arriveerde Sinterklaas bij de Jozefschool. Daar werden hij en zijn Pieten al 
opgewacht op het  tante Nel plein waar alle kinderen van de Sint Jozefschool zich al hadden 
verzameld om hem welkom te heten. 
Net als voorgaande jaren mochten de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 een optreden 
verzorgen voor Sinterklaas in de aula. Als beloning kregen de kinderen een cadeautje. In de klassen 
5 tot en met 8 werden de door de kinderen zelf gemaakte surprises uitgepakt en was er het 
klassencadeau wat werd rondgebracht door de Pieten. 
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2.4 Kerstmis 

Zoals elk jaar is rond de kerst een aantal activiteiten die vanuit 
de OR worden opgezet/ondersteund. Na de sinterklaasviering 
start dit met het aanbrengen van de kerstsfeer in de algemene 
ruimtes. Met andere woorden overal weer een mooie kerstboom 
neerzetten en in de aula en OLC een mooie kerststal.  
 
Voor de kerstvakantie is er dan nog het jaarlijkse kerstdiner op 
school. De kinderen gaan dan in hun mooiste kleren naar school 
en genieten van een heus kerstdiner waarbij alle kinderen iets 
lekkers hebben meegenomen. Het kerstdiner duurt ongeveer 
een uurtje, wat voor veel ouders te kort is om naar huis te gaan. 
Daarom houden we dan ook traditioneel een soort van 
kerstmarkt met lekkers voor de ouders. Onder het genot van een 
drankje en wat te eten kunnen ouders elkaar nog even bijpraten 
(en alvast de beste wensen uitwisselen). Dit jaar was er weer 
warme chocolademelk, glühwein, snert en broodjes knak. Ook 
dit jaar was het weer een gezellige boel in de klassen en de 
aula. 
 
2.5 Carnaval 

De leerlingen krijgen tijdens carnaval vanuit de Ouderraad 
limonade en wat lekkers. Dit jaar is er voor gekozen om de dag 
voor carnaval in iedere klas een fles limonade en een zak 
snoepjes neer te zetten. De leerkracht kon dit op een geschikt 
moment uitdelen. 
 
2.6 Voedselbank 

Na jaren aan de actie schoenmaatjes te hebben meegedaan liep het aantal schoenendozen dusdanig 
terug dat we zijn gaan kijken naar andere initiatieven. We zijn terecht gekomen bij de Voedselbank 
die voor Pasen een inzameling doen om gezinnen wat extra’s te kunnen bieden.  
 
Iedere klas heeft een krat gekregen van de voedselbank maar in veel klassen was dit krat te klein! 
Een groot succes, de voedselbank was verrast door de hoeveelheid die was ingezameld.  
 
2.7  Pasen 

Met Pasen zorgen we vanuit de Ouderraad voor de matzes met boter en suiker die door de leerkracht 
in de week dat het onderwerp aan bod komt tijdens de lessen Trefwoord. Tijdens het paasontbijt 
zorgen we vanuit de  Ouderraad voor chocolademelk. We hebben dit jaar besloten om geen 
chocolade eieren meer te doen. Enerzijds omdat er al genoeg chocolade is maar ook omdat we 
kritisch naar de begroting moeten kijken en op bepaalde posten moeten bezuinigen. 
 
2.8 Koningsspelen / sportdag 

De sportdag van dit jaar was weer net zo gezellig als vanouds. De kleuterklassen verrichten 
spelletjes op het voetbalveld van RKDEO dat het dichtst bij de Sint Jozefschool ligt. De middenbouw 
hadden de twee voetbalvelden die het dichtst bij de Veenweg liggen tot hun beschikking en de 
bovenbouw had de twee kunstgrasvelden tot haar beschikking. Ook werden er spelletjes gedaan in 
de Jan Janssen Hal en de voetbalkooi.  
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De spelletjes werden begeleid door heel veel hulpouders. De ouderraad zorgde net als voorgaande 
jaren ervoor dat de kinderen en hulpouders tijdens de pauzes voldoende te drinken (koffie, thee, 
limonade en water) en te eten (speculaasjes, komkommers en tomaatjes) hadden. 
 
2.9 Avond4Daagse 

Al een aantal jaar zorgen we tijdens de avondvierdaagse voor limonade en een (gesponsorde) 
versnapering. Dit jaar is een pilot gedaan samen met de Regenboog en de Winde om gezamenlijk de 
posten te bemannen en de vraag bij sponsoren te bundelen. De samenwerking was succesvol, Voor 
een eerste keer koste het wat meer tijd in de afstemming maar voor een volgend jaar is duidelijk wie 
wat kan doen. We zullen dit concept voor volgend jaar dus continueren.    
 
We hebben de inschrijving voor de Avondvierdaagse voor het eerst via de Ouderraad laten verlopen, 
dit om ook wat meer zicht te hebben op aantallen om versnaperingen op in te kopen. Voor ouders 
was dit ook even wennen en een gedeelte heeft zich toch nog via de organisatie rechtstreeks 
ingeschreven. Hier hadden we met inkopen wel op geanticipeerd. Ouders konden zich op 2 
ochtenden inschrijven op school en via een QR code betalen, dit beviel goed. Komend jaar zullen we 
eerder beginnen met de communicatie en bekijken hoe men zich wellicht ook zonder zich te melden 
bij een inschrijfbalie op school in kan schrijven.  
 
 
2.10 Schoolreisjes 

Voor de schoolreisjes was dit jaar een week gepland waarbinnen ze plaats konden vinden, niet 
iedereen hoefde op dezelfde dag. Groep 8 vond dit wel jammer want die hadden graag de school 
voor zich alleen gehad om verstoppertje te kunnen spelen.  
 
De overweging voor een spreiding kwam voort uit de ervaring dat de vrijdag een drukke dag is. We 
merken bijvoorbeeld ook met het busvervoer dat de vrijdag duurder is dan een andere dag. Voor 
groep1/2 was dan weer de overweging dat een vrijdag handig is omdat kinderen moe zijn na zo’n 
intensieve dag en dan lekker weekend hebben.  
 
Groep 3/4  ging met de bus naar  de Linnaeushof. Op de geplande dinsdag was het echter zo heet 
dat in overleg met directie en het team is besloten om dit schoolreisje te verplaatsen. In de laatste 
schoolweek vond alsnog het schoolreisje plaats met als groot voordeel dat het helemaal niet druk 
was omdat in 2 regio’s de vakantie al was begonnen en wie gaat er nu in de laatste week nog op 
schoolreisje. De kinderen hebben dus een heerlijke dag gehad. Linnaeushof is erg goed bevallen en 
wordt als schoolreis optie toegevoegd aan de lijst om in de toekomst terug te keren.  
 
Groep 5/6/7 is naar Duinrell geweest . Dit is uitgevoerd met ouders die reden. Er waren voldoende 
ouders die zich hebben aangeboden om te rijden. Er kwam vraag waarom niet met de bus maar 
gezien de lage ouderbijdrage kunnen we niet voor alle leerlingen busvervoer bekostigen. Het gaat al 
jaren op deze wijze. Ouders kunnen wel een beroep doen op kilometervergoeding. 
 
Het schoolreisje voor groep 8 zit verweven in de kampweek aan het begin van het jaar en is zoals 
gebruikelijk een bezoek aan de Efteling. 
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2.11 Afscheidscadeau groepen 8 

Ook dit jaar is er gekozen het boek “mijn schooltijd” als afscheidscadeau aan de groepen 8 leerlingen 
uit te reiken. In mei hebben alle leerlingen van groep 8 een envelop met stickervellen ontvangen, 
waarop zij een leuke boodschap voor hun klasgenoten moesten schrijven. De stickervellen zijn met 
een klassenfoto en afscheidswoord van de directeur en voorzitter OR in de boeken geplakt. Op 
woensdagochtend werd door 2 dames van de OR kort een praatje 
gehouden in de 4 groepen. Daarbij werd aan 2 leerlingen uit de klas 
symbolisch het boek uitgereikt. De leerlingen hebben het jaar in de klas 
afgesloten, waarna ze over de rode loper door alle leerlingen en 
leerkrachten van de school werden uitgezwaaid.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Publicatie jaarverslagen 

 
Alle documenten voor de Algemene ledenvergadering waaronder het financiële jaarverslag, het 
jaarverslag van de sponsorcommissie, de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering en 
dit jaarverslag worden gepubliceerd via Social Schools.  
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4 Vooruitblik komend schooljaar 

De OR zal betrokken zijn bij de volgende activiteiten: 
 

 Actieve ondersteuning school brede activiteiten; 
 Overleg met schoolleiding; 
 Communicatie naar/met ouders; 
 Vergroten herkenbaarheid OR. 

 

5 Bijlagen 

 Agenda ledenvergadering 09 oktober 2019 
 Notulen Algemene ledenvergadering 2017-2018 
 Jaarverslag OR 2018-2019 (dit document); 
 Financieel jaarverslag, waarin opgenomen: 

o Balans (jaarrekening) afgelopen jaar; 
o Afrekening afgelopen jaar; 
o Begroting komend schooljaar; 

 Jaarverslag sponsoring afgelopen jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


