Jaarverslag oudervereniging Beekgraaf schooljaar 2015-2016
Algemeen:
Het bestuur van de oudervereniging bestond aan het einde van het schooljaar 2015-2016 uit de
volgende personen:
Nicole Vink-van Kimmenade – voorzitter
Frando van der Pas – vice voorzitter
Saskia van de Oetelaar – secretaris
Walter van Thiel – penningmeester
Bertwin van de Heuvel –lid
Het bestuur is in het schooljaar 2015-2016 zevenmaal bijeen geweest om te vergaderen.

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd en geëvalueerd, zie bijlage 1 voor de verzamelde evaluaties:
Peiler informatie


Algemene ledenvergadering georganiseerd



Informatiestroom naar ouders verzorgd



Presentatie bij informatieavonden school (nieuwe leerlingen)



Beheer van de website



Folder is uitgebracht



Informatiepakket voor nieuwe leerlingen samengesteld



Foto’s organisatie van alle activiteiten met werkgroepcoördinator



Deelname Rabobank clubkascampagne



Nieuwe schoolfotograaf geïntroduceerd

Peiler Lesgebonden activiteiten:


Techniek, geen inzet geweest vanuit OV



Lesondersteuning bij educatieve excursies via de groepsouders



Afscheidsavond groep 8, presentjes namens de OV



Laatste avond schoolkamp groep 8 ondersteuning van bestuur OV



Eerste bijeenkomst groepsouders geweest

Peiler evenementen:
De volgende activteiten zijn uitgevoerd en begeleid door een werkgroepcoordinator van de
oudervereniging met ondersteuning van het bestuur: sinterklaasviering, kerstviering, kerstmusical,
carnaval voor onder- en bovenbouw, paasontbijt en de schoolreisjes.
Als dank voor de hulpouders is er op de avond van de generale repetitie van de kerstmusical een
borrel georganiseerd door de oudervereniging.
Bij de schoolreisjes is gebruik gemaakt van de T-shirts van de oudervereniging voor herkenbaarheid
van de kinderen.
Peiler materialen:


Kaften en controleren boeken is verzorgd



Versiergroep heeft gehele jaar door voor schitterende versiering van de school gezorgd



Beheer materialen; er is een beheerder van de materialen en deze heeft een start gemaakt
met de inventarisatie van alle materialen

Peiler sport, veiligheid en gezondheid:


Verkeersveiligheid, geplande activiteiten zijn uitgevoerd



Brigadieren, dit is voor laatste schooljaar uitgevoerd. Er is een meting uitgevoerd geïnitieerd
door de verkeersveiligheid groep waaruit bleek dat dit niet langer zinvol was en gezien het
afgenomen animo is besloten dit niet langer voort te zetten. De oudervereniging heeft Anita
van de Rakt bedankt voor haar inzet op dit gebied.



Controle hoofdluis is op de woensdag na iedere vakantie uitgevoerd, met opvolging van alle
klassen waarin hoofdluis geconstateerd is



Allergieprotocol is aanwezig op school



Koningsspelen zijn georganiseerd samen met Maxend school voor groep 4-8
Groep 1-3 van de Beekgraaf zijn naar de speeltuin Elckerlyck geweest

Bijlage 1 evaluatie van de diverse onderdelen:
Koningsspelen;
Het was inderdaad een geslaagde dag! De kinderen uit ons groepje deden goed mee met de
verschillende sporten.
en het wisselen bij de activiteiten en de activiteiten op zich verliepen verder allemaal soepel.
Leuk dat de kinderen zo kennis kunnen maken met verschillende sporten!
Volgende aandachtspunten






Het voetbal was alleen behoorlijk intensief voor de meeste kinderen en met name bij de
meiden minder in trek.
De combinatie kinderen met ’t Maxend en de Beekgraaf vond ik persoonlijk wat onhandig in
hetzelfde groepje.
De kinderen kenden elkaar niet en een kindje van ’t Maxend had het wat moeilijk en kende mij
ook niet.
De pauze was erg kort
Voor mij was het enige puntje de communicatie vooraf die vanaf jouw kant heel duidelijk was,
maar vanuit de leerkrachten wat verwarrend.

Schoolfotograaf;
Goed verlopen. Vriendelijke en erg geduldige fotograaf.
Wat opviel was dat er een aantal ouders waren die de foto’s duur vonden en het jammer vonden dat je
niet zelf een pakketje kon samenstellen vd foto’s en alleen kon kiezen tussen de standaardpakketten
waardoor de prijs snel oploopt.
Wellicht volgend jaar een andere fotograaf proberen?
Fotograaf gaf aan dat ruim 90% van de ouders foto’s heeft afgenomen.

Carnaval;
Tijdig beginnen met het thema uitkiezen!
-

Tent:
Invulling in de tent is gewenst bijvoorbeeld; scherm in de tent waarop just dance wordt gepresenteerd,
voordrachten , etc.?
Muziek mag wat zachter en misschien een andere muziekkeuze, meer variatie. Een optie is om dit
vooraf met de DJ te bespreken.
Leerkrachten mogen niet zelf bepalen wanneer ze terug naar school gaan, dit moet gecoördineerd
worden door de organisatie.  meenemen in het draaiboek
De stilteruimte moet vooraf ingericht worden.
Cultureel programma voor de carnaval:
Het is de bedoeling dat de commissie van de carnaval van start af aan betrokken moet worden bij het
inzetten van eventuele ‘’gastdocenten’’ vanuit het cultureel programma binnen een school. Beide
scholen moeten dit hetzelfde doen.
Voorstel: groep 4 en groep 6 en 7 een workshop.
Stimuleren voor het maken van carnavalswagens, eventueel op school onder de handvaardigheidles.
Optocht:

-

-

De groepen 1 t/m 4 kijken niet meer naar de optocht. Zij blijven het tempo bepalen vooraan in de
optocht. Op deze manier is de optocht voor de onderbouw minder belastend.
Brigadiers:
Brigadiers die klaar zijn, gaan bij de grootste knelpunten staan dit moet vooraf beter gecommuniceerd
worden. Ook op de terugweg naar school moeten er brigadiers staan op de punten.
EHBO:
Zij willen een rustige plaats.

-

Hulpouders indelen aan de start van het schooljaar:
Onderverdelen in brigadiers, vanaf 11.00 uur, of de hele dag
Erbij laten schrijven welke groep, voor het indelen van de hulpouders bij onderbouw en bovenbouw
(optocht, tent etc.)
Een van de leerkrachten of ouders van de onderbouw coördineert het stukje van de onderbouw.
Mariska is nog maar een jaar aanwezig voor de coördinerende taak.

-

Traktaties:
Meer paprika chips dan naturel chips
Eten en drinken nogmaals duidelijk maken geen bakjes en geen bekers.

-

Handvaardigheid:
Rekening houden met het bestellen van de materialen (aantal) met de jeugdraad die niet meeloopt.

-

Onderbouw:
Leerkrachten van de onderbouw moeten zelf contact opnemen met de coördinatie van de
schminkouders.

-

Overig:
Slechtweerprogramma draaiboek moet met de Beekgraaf goed afgestemd worden.

-

Kerst;
Musical:
Van het extra geld van de Rabobank clubkasactie is een kerstmannen pak gekocht en het restant zal
volgend jaar besteed worden aan nieuwe pakken voor de koningen/herders
De muzikale begeleiding van het koor werd dit jaar voor het laatst gedaan door Marij Wingens, voor
volgend jaar zal daar een nieuw persoon voor gezocht moeten worden (dit nemen we mee op de
uitvraag voor deouders)
De inkoop voor de zondagavond (iets te drinken en eten na de generale repetitie) en die van de
laatste avond van de uitvoering (afsluiting spelers etc) was apart gedaan, dat was niet handig, veel
over op deze wijze. Volgend jaar beter met elkaar afstemmen.
Gordijnen zijn inmiddels gerealiseerd.
Oefenen met het koor niet pas bij de generale repetitie (stond ook anders op de planning, maar had
het koor anders besloten)
Kerstviering:
Goed verlopen.
Dekken van de tafels op de onderbouw verliep wat rommelig omdat 1 persoon reeds begonnen was
en er daardoor wat overzicht ontbrak en hulpouders niet wisten wat te gaan doen.
Gezamelijke start maken met alle hulpouders en werk verdelen.
Geen hulpouders hierbij die daarna met de musical moeten gaan spelen.

Sinterklaas;
Opstelling van de kinderen buiten was nog bezig toen Sinterklaas al aankwam.
Kleuters stonden helemaal op het einde, enigszins dubbel opgesteld terwijl er voldoende ruimte was.
Verdere viering goed verlopen.
Inkoop snoepgoed tijdig regelen en aanpassen op aantal kinderen.
Geld voor de Sinterklaas is nu voorgeschoten door juf Daniëlle aangezien er niets klaar lag, OV was
hier niet van op de hoogte

Schoolreisjes;
Onderbouw groep 1-2 Hullie;
Onderbouw groep 3-4 Ouwehand Dierenpark;
Bovenbouw groep 5-6 Julianatoren;
Bovenbouw groep 7-8 Efteling;

