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1 Inleiding
Het schooljaar 2017-2018 ligt achter ons en de voorbereidingen voor 2018-2019 zijn net 
begonnen. Dit betekent een nieuw jaarverslag met daarin een terugblik op de activiteiten
van afgelopen schooljaar en met een vooruitblik naar alle activiteiten die de komende 
maanden door de OV georganiseerd gaan worden. Wij willen het team, de 
medezeggenschapsraad, het bestuur en alle ouders bedanken voor de fijne 
samenwerking in het afgelopen schooljaar en wij hopen dat een ieder zich in de toekomst
wil blijven inzetten voor onze kinderen.

2 Doel van de oudervereniging
De oudervereniging stelt zich ten doel:

 De belangen van de leerlingen en de ouders op de school te behartigen, dit
met inachtneming van de grondslag van de school.

 De samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen, dit met 
het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de 
opvoeding dat op de school wordt gegeven.

 Het bevorderen van de belangstelling van de ouders voor de school en het 
daar gegeven onderwijs en het, waar mogelijk, bijdragen aan een optimale
ontplooiing van de kinderen.

 Het bevorderen van kennis en inzicht geven op het gebied van het 
onderwijs om de betrokkenheid bij de school te bevorderen. Dit kan 
gebeuren door middel van het geven van schriftelijke informatie, het 
houden van ouderavonden, het instellen van werkgroepen en het 
organiseren van activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het 
welzijn van de leerlingen bevorderen.

 Het bevorderen van de samenwerking tussen schoolbestuur, 
medezeggenschapsraad (MR), de directie, team en de ouders van de 
school.

 Het adviseren van de medezeggenschapsraad over de onderwijskundige 
aangelegenheden.

 Alle andere wettelijk geoorloofde middelen aan te wenden die in het belang
van de leden en de leerlingen zijn.

 Vertegenwoordigen van haar leden ter ondersteuning van het team met 
betrekking tot een breed scala aan activiteiten.

3 Samenstelling oudervereniging
3.1 Samenstelling over het schooljaar 2017-2018

Milou van Vliet Voorzitter
José Wilbrink Penningmeester Dagelijks bestuur
Jolanda van den Dool Secretaris
Stefan Jongmans Bestuurslid
Radia Abarkane Bestuurslid
Diana Romijn Bestuurslid
Vanessa Kompier
Dorette Meijer

Bestuurslid
Bestuurslid



Jaarverslag oudervereniging KBS “De Wegwijzer” 2

4 Vergaderingen
De oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar 6 keer officieel plenair vergaderd, 
waarvan 2 keer de algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is naar 
het einde schooljaar verplaatst. Dit om de nieuwe leden en daar bijhorende overdracht te
verruimen. Tijdens de plenaire vergaderingen werd met name aandacht besteed aan de 
onderlinge samenwerking en de gang van zaken en evaluaties van de activiteiten. Tijdens
de werkvergaderingen werden de activiteiten voorbereid en lopende zaken besproken, 
zoals Sinterklaas, Kerst, de Vierdaagse, etc. Deze commissies worden aan het begin van 
ieder schooljaar samengesteld uit leden van het team en leden van de oudervereniging.
Bij alle activiteiten is gebruik gemaakt van de evaluaties van diezelfde activiteiten van 
voorgaande jaren.

5 Samenwerking team
Net als in voorgaande jaren werden de vergaderingen bijgewoond door leden van het 
team, als vaste afvaardiging naar de oudervereniging. De afgevaardigde van het team 
was Karin v.d. Burg.
De samenwerking met het team was mede door de inzet van de leden een vast 
onderdeel binnen de vergadering. Hierdoor werden zaken aangaande de school c.q. de 
ouders regelmatig met elkaar besproken of werd de oudervereniging om advies of reactie
gevraagd.
Daarnaast is er bij de organisatie van de activiteiten nauw samengewerkt met de 
teamleden. Opgemerkt moet worden dat dit zeer plezierig en tot grote tevredenheid 
heeft plaatsgevonden. Wij willen alle teamleden hiervoor (nogmaals) hartelijk danken.

6 Samenwerking medezeggenschapsraad
Via de werkgroep ouderbetrokkenheid, welke als doel heeft activiteiten te organiseren die
de ouderbetrokkenheid bevorderen.

7 Samenwerking alle geledingen binnen de 
school

De medezeggenschapsraad, de voorzitter van de oudervereniging en de directeur van de 
school hielden contact met elkaar zover dit nodig was. Bij vragen of problemen is het 
aanschieten van de juiste persoon vaak de snelste manier om een probleem op te lossen 
of antwoord op een vraag te krijgen.

8 Evaluatie activiteiten oudervereniging 
Afgelopen schooljaar zijn er weer veel en hele leuke activiteiten en feesten georganiseerd
in samenwerking met het team en de helpende ouders, zoals: de schoolreis,  het 
sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, het praktijkgedeelte van het fietsexamen, de 
eerste communie en de Jeugdavondvierdaagse. 

Hieronder worden de activiteiten kort besproken.
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8.1 Schoolreisje
Het schoolreisje in het schooljaar 2017-2018 was opgesplitst in een activiteit voor de 
onderbouw en een activiteit voor de bovenbouw. 

De groepen 1,2,3 en 4 gingen naar Julianatoren. De kinderen vertrokken om 9.00 uur 
met de bus en dit jaar hoefde de lunch niet meegenomen te worden, voor al het eten en 
drinken werd gezorgd. 

De groepen 5,6,7 en 8 gingen met de bus naar de Efteling!

Moe en voldaan kwamen alle kinderen, ouders en teamleden weer in Woerden aan. Het 
was een fantastische dag, droog weer en iedereen heeft volop genoten! 

8.2 Sinterklaas
Ook De sint is dit jaar weer langsgeweest en er werd flink gezongen op het schoolplein.  
Het was een mooi feest en voor alle kinderen een verrassing in de schoen! De kinderen 
waren in de klas verwend met cadeaus. De surprises in de bovenbouw waren prachtig. 
Dit jaar was er ook een Koek en Zopie kraam op het schoolplein, alle belangstellenden 
konden genieten van warme kop chocolademelk met wat lekkers.

8.3 Kerst
Kerstfeest 2017/2018 was mooi en bijzonder! Alle groepen gingen naar een dienst in de 
Bonaventurakerk. ’s Avonds was het kerstdiner op school, kinderen van alle groepen 
hadden een gerecht meegenomen en gezamenlijk opgegeten in de klas. Voor de ouders 
was er een “ouder café “ waar een hapje en drankje klaar stonden om het wachten te 
verzachten.

8.4 Carnaval
Het thema van dit jaar was: Lekker Fout.
Deze ochtend staat in het teken van (fout) feesten en (foute) gezelligheid. Er zijn 
spelletjes gespeeld worden en natuurlijk is er gehost.

We kunnen spreken van een geslaagd fout feest!

 

8.5 Pasen
Dit jaar was het thema van de paasviering op donderdag 29 maart ‘Donker en Licht’. In 
deze viering stond een zonnebloem centraal, als beeld van nieuw en stralend leven. 
Op deze donderdag starten we weer met het paasontbijt op school. 
Het was weer een lekker en gezellig paasontbijt met daarna een mooie viering. 
 

8.6 De jeugdavondvierdaagse
Vanuit de OV wordt jaarlijks de “kleine” avondvierdaagse (5 km) georganiseerd. 
Inschrijving gebeurde via persoonlijke aanmeldingen op school.
Het ging wederom goed en efficiënt. We liepen startnummer 26. Het was  prima weer en 
de sfeer was perfect. 
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8.7 De verkeerscommissie
Ook dit jaar heeft de verkeerscommissie met succes een flink aantal activiteiten 
georganiseerd rondom het thema verkeersveiligheid. 

Commissie verkeer organiseert onder andere: 

- Controle fietsverlichting 
- Theorie examen verkeer
- Fietskeuring
- Praktijk fietsexamen  

En dit jaar was vanuit de ANWB ‘Streetwise’ bij ons op bezoek, dat was leerzaam en de 
kinderen waren weer heel enthousiast. 

9 Ouderbijdrage 2018-2019
Het voorstel vanuit de OV om ook voor het schooljaar 2018-2019 de bijdrage op €55 te 
houden is door de MR geaccordeerd. 

10 Activiteiten 2018-2019
We gaan weer prachtige activiteiten voor de kinderen organiseren!

* * *


