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Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste leden van de oudervereniging, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad over het schooljaar 
2019-2020. 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. 
 
Dit schooljaar is anders verlopen dan andere jaren door de uitbraak van COVID-19. De activiteiten 
hebben tot en met carnaval volgens de planning plaatsgevonden. De projectweek, de paasviering, de 
Koningspelen, de Avondvierdaagse, het zwemmen en het schoolreisje zijn helaas komen te vervallen. U 
zult zich dus afvragen wat we met het overgebleven geld gaan doen. Het schoolreisje is immers een flinke 
post op de begroting.  
 
De directie heeft aangegeven de leerlingen in het schooljaar 2020-2021 een tweede uitje te willen bieden. 
We hebben besloten dat we de begrootte kosten van het schoolreisje ‘19/’20 opnemen in de begroting 
voor ‘20/’21. Veel activiteiten krijgen toch een ander karakter en wat we doen van de ouderbijdrage is er 
op gericht om de kinderen een memorabele schooltijd te geven. Het uitgangspunt is dat er rondom de 
projectweek een leuke en/of educatieve activiteit plaats zal vinden voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast 
staat uiteraard het reguliere schoolreisje op de planning.  
 
Een aandachtspunt is het innen van de ouderbijdrage. Het percentage ouders wat afgelopen jaar niet 
heeft betaald is aanzienlijk. Zonder de inkomsten van de ouderbijdrage kunnen we niet de activiteiten 
blijven bieden zoals we deze de afgelopen jaren hebben kunnen bieden zonder de ouderbijdrage te 
verhogen. Komend schooljaar zal hier dus extra aandacht voor komen.  
 
Omdat het helpen bij de activiteiten de “corebusiness” 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.  
 
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. Dus bij deze de oproep: zou u lid willen 
worden van de ouderraad? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie (secretariaat@orsint-
jozeschool.nl). 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering geven we een uiteenzetting van het afgelopen jaar en kijken we 
vooruit naar komend schooljaar. Vanwege de situatie rondom corona zal deze vergadering digitaal plaats 
vinden. Ik zie u graag woensdag 7 oktober om 09:00 uur en beantwoord dan graag eventuele vragen.  
 
Tot slot wil ik iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd weer enorm bedanken, want 
zonder jullie enorme enthousiaste inzet kunnen al deze extra activiteiten geen doorgang vinden. En deze 
extra activiteiten maken de schooltijd van onze kinderen echt een stuk leuker! 
 
We gaan er weer een FUNtastisch schooljaar van maken! 
 
Marieke Obbens-Kunz 
Voorzitter ouderraad  
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1 Algemene ledenvergadering Oudervereniging 2019-2020 

Jaarlijks verzorgt de ouderraad (hierna OR) volgens haar statuten een Algemene ledenvergadering voor 
haar leden van de Oudervereniging. De Algemene ledenvergadering, kortweg ALV, dient binnen 
3 maanden na de laatste schooldag te worden gehouden. De ALV over het schooljaar 2018-2019 werd op 
9 oktober 2098 (in de ochtend) gehouden in de lerarenkamer van de school. Alle noodzakelijke 
documentatie was 2 weken voorafgaand gepubliceerd via SocialSchools. 
 
De opkomst tijdens de ALV was vergelijkbaar met voorgaande jaren.  
 
Een uiteenzetting is te vinden in de notulen van de ALV 2018-2019. Vervolgens wordt er decharge 
verleend. De OR kijkt vooruit en ziet een verdere gezonde toekomst voor haar vereniging tegemoet. 
 
 

1.1 Kascontrolecommissie Financieel Beheer 

De Kascontrolecommissie Financieel Beheer heeft statutair gezien een zittingstermijn van 2 boekjaren en 
bestaat uit 

- Andries Offringa 
- Gerard Hof 
- Sjana Sewtahal-Jagai 
- Sjoerd Westdijk 
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2 Samenstelling OR 

De afgelopen jaren zien de we een dalende trend in het aantal leden binnen de ouderraad. Dit ligt ook in 
lijn met de afname in instroom in groep 1. Ieder jaar konden we minimaal 2 nieuwe leden werven in de 
kleuter groepen. Tevens zaten er relatief veel ouders in de ouderraad met groep 8 kinderen waardoor ook 
de uitstroom harder gaat. De ouderraad bestond afgelopen jaar uit 12 leden. Aandachtspunt is en blijft het 
werven van nieuwe leden. 
 
Samenstelling schooljaar 2019-2020: 
 
Voorzitter Marieke Obbens-Kunz 
Penningmeester Miranda Benedick 
Secretaris Cecilia Eijck-Smeets 
 Leonie Haak 
 Judith van der Sman 
 Changita Verveer 
 Lisette van Lamoen-Linders 

Laura Paas 
 Simone Heidt 
 William Koole 

José Frijters 
Sabina Kollau – van ‘t Hof 

  
  
  

 
Aftredende leden na schooljaar 2019-2020: 

- Lisette van Lamoen-Linders 
- Leonie Haak 
- Simone Heidt 
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3 Activiteiten OR afgelopen schooljaar 

3.1 Communicatie en overleg 

De OR heeft in het schooljaar 2019-2020 in totaal 6 keer een vergadering gehouden en een  
Algemene ledenvergadering. Een deel van de vergaderingen heeft digitaal plaats gevonden vanwege het 
corona virus.  
 
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 van 
groot belang om te zorgen dat activiteiten voor de leerlingen 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.  
 

3.2 Dag van de Leraar 

Ook dit jaar hebben we de leerkrachten weer in het zonnetje gezet. Voor iedere leerkracht was er een 
lekkere handcrème. Deze attentie is enthousiast ontvangen! 

 
3.3 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 
langs het Jozefpad 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. 
 
Bakkerij het Stoepje heeft het strooigoed en de lekkernijen verzorgd. We ondersteunen hiermee een 
lokale ondernemer die ons op zijn beurt een schappelijke prijs rekent.  
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3.4 Kerstmis 

Zoals elk jaar zijn 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. 
 

3.5 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. 

 
3.6 En toen…. 

De activiteiten zijn hier stil komen te liggen, we hopen dat we volgend schooljaar alles weer volgens de 
planning uit  mogen voeren en denken creatief mee aan een invulling die aansluit bij de corona 
ontwikkelingen. 
 

3.7 Afscheidscadeau groepen 8 

Voor de groepen 8 een bijzonder jaar met een afsluiting anders dan anders. 
De school heeft er alles aan gedaan om dit toch ook zo memorabel te laten 
zijn. Het boek “mijn schooltijd”, waarin zelfs het coronavirus al was opgenomen, 
was ook dit jaar het afscheidscadeau.  
In juni 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.  
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4 Financiën 

 

4.1 Financieel jaarverslag 

De begroting, de balans en het financiële jaarverslag van de OR zullen gepubliceerd worden op de 
website van de Jozefschool en zijn in PDF-formaat te downloaden. 
 

4.2 Sponsorgelden 

Van de in het afgelopen schooljaar aangevraagde en toegekende sponsorverzoeken is door de 
sponsorcommissie van de OR een apart jaarverslag opgesteld. Deze is gepubliceerd op de website van 
de OR. 
 

4.3 Social schools 

Alle documenten voor de Algemene ledenvergadering worden ook via Social Schools verspreid. 
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5 Vooruitblik komend schooljaar 

De ouderraad zal in het schooljaar 2019-2020 aandacht 
besteden aan: 
 

• Actieve ondersteuning school brede activiteiten; 

• Overleg met de schoolleiding; 

• Extra aandacht voor innen ouderbijdrage 

• Werven nieuwe leden 
. 

 

Bijlagen 

Op de website (www.orsint-jozefschool.nl) zijn de volgende bijbehorende documenten te vinden en te 
downloaden: 

• Agenda ledenvergadering 7 oktober 2020 

• Notulen Algemene ledenvergadering 2018-2019 

• Jaarverslag OR 2019-2020 (dit document); 

• Financieel jaarverslag, waarin opgenomen: 
o Balans (jaarrekening) afgelopen jaar; 
o Afrekening afgelopen jaar; 
o Begroting komend schooljaar; 

• Jaarverslag sponsoring afgelopen jaar. 
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