
Jaarverslag ouderraad 2018-2019 
 

Inleiding 
 
R.K. Basisschool De Vlieberg kent een aantal organen. Het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur zorgen samen met de schooldirectie voor de dagelijkse aansturing van de school. 
Daarnaast is er een medezeggenschapsraad die het bestuur en de directie over 
organisatorische en financiële zaken adviseert. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht 
en instemmingsrecht. 
 
Tot slot is er een ouderraad die zich tevens richt op het behartigen van de belangen van de 
ouders en de leerlingen en daarnaast meehelpt bij het organiseren van allerlei activiteiten. 
Verder int, beheert en besteedt de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De ouderraad van de Vlieberg bestaat uit 10 leden. 
 
De ouderraad is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder de naam: 
Katholieke Oudervereniging van de R.K. Basisschool De Vlieberg  
onder inschrijvingsnummer 37084287. 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van schooljaar 2018-2019. 
Daarin gaan we dieper in op de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de 
ouderraad. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben, nodigen wij u van harte uit om 
deze op de Algemene Ledenvergadering te stellen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen 
met een van de ouderraadleden via de contactgegevens: or@vlieberg.sarkon.nl. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 
De Ouderraad. 
 
  



Samenstelling Ouderraad 
 
Afgelopen schooljaar zijn een aantal mensen gestopt bij de OR, te weten: 
- Ramona Mangelsdorf (secretaris) 
- Marion Koster (algemeen lid)  

Wij bedanken beiden heel hartelijk voor hun enthousiaste inzet en bijdrage binnen de OR! 
 
We zijn verheugd met een aantal nieuwe leden: 
- Lonneke Bijl (algemeen lid) 
- Sandra Kolb (algemeen lid) 
- José van Spelden (algemeen lid) 

 
Wijziging van functie: 
- Christa Selie-Krediet (secretaris) 

 
De leden van de oudervereniging start in het schooljaar 2019-2020 met de volgende leden: 
Voorzitter:   Kelly van der Graaf 
Penningsmeester:  Liza Verkaden 
Secretaris:   Christa Selie-Krediet 
Algemene leden: Simone Numeijer 

Jacqueline Visser 
Renate Meyers 
Lonneke Bijl 
Sandra Kolb 
José van Spelden 

 
 
Waar staat de ouderraad voor? 
 
De ouderraad wil zich inzetten om de kwaliteit van en het plezier in het huidige onderwijs op 
de Vlieberg hoog te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit in gezamenlijk overleg 
met de directie en het schoolteam. 
 
De drijfveer van de leden van de OR is de betrokkenheid van de ouders bij de school te 
vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van een leuke schooltijd 
aan de leerlingen van de school. 
 
De ouderraad is enerzijds de oren en ogen van de ouders en behartigt te belangen van de 
ouders en de leerlingen van de school. Tevens helpt de ouderraad de school bij het 
organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. Daarvoor zijn door de ouderraad 
werkgroepen samengesteld. Om deze activiteiten te bekostigen beheert de ouderraad de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De ouderraad gaat in het najaar van 2019 een cursus volgen welke gegeven wordt door 
Ouders van Waarde. 
  



Algemene taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad: 
 
De ouderraad houdt zich feitelijk bezig met de 3 hoofdtaken: 
- Onderhouden van contacten met de ouders en het schoolteam over het reilen en zeilen 
van de school; 
- Het innen, beheren en besteden van de vrijwillige ouderbijdrage, bijdrage schoolreis, 
vulpen (groep 4); 
- Het samenstellen van de werkgroepen voor de activiteiten. 
 
Deze hoofdtaken zijn verder vertaald naar onderstaande taken: 
- Versterken van de ouder-schoolrelatie en het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij de 
school; 
- Signaleren van de wensen van de ouders; 
- Waarborgen van goede communicatie; 
- Verwijzen van ouders naar het team of de MR bij vragen, wensen of klachten; 
- Stimuleren gezond eten; 
- Signaleren van de verkeers(on)veiligheid en bijdragen aan bewustwording; 
- Helpen bij bijvoorbeeld de kerstmarkt of sportactiviteiten. 
 

Overleg ouderraad. 
 
Gedurende het schooljaar zijn er zo'n zes vergaderingen van de ouderraad, bijgewoond door 
de schooldirectie en een teamlid. De teamleden zijn afwisselend bij de vergaderingen 
aanwezig. 
Tijdens deze vergaderingen werd de ouderraad door de directie geïnformeerd over actuele 
zaken. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen en om een mening of advies aan 
te dragen richting de directie. 
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en worden op school gehouden. Iedereen 
is welkom om deze bij te wonen. Vooraf dient wel even gemeld te worden dat men de 
vergadering bij wil wonen i.v.m. toegang tot de school. In de notulen van de ouderraad kunt 
u lezen wat er besproken is. Deze zijn op te vragen bij de secretaris van de ouderraad. 
 

Ouderbijdrage. 
 
Aan het begin en/of halverwege het schooljaar krijgen de ouders een mail van de ouderraad 
waarin de ouders wordt verzocht om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig 
en bedroeg voor het schooljaar 2018-2019 € 22,=. 
Indien een kind later in het jaar instroomt wordt een evenredig bedrag van die € 22= 
gevraagd over te maken. 
 
Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad financieel 
ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals onder het kopje 
’werkgroepen’ staat opgesomd.  
 
Zonder deze bijdrage is de school niet in staat al deze activiteiten te organiseren. 
De ouderraad en het schoolteam zijn dan ook dankbaar dat dit jaar bijna 95% van de ouders 
de vrijwillige bijdrage hebben overgemaakt. 
 



Naast de vrijwillige ouderbijdrage int de ouderraad ook de bijdrage voor het schoolreisje van 
uw kind(eren). De bijdrage voor het schoolreisje bedraagt €30,-. 
In groep 4 krijgt ieder kind een vulpen. Ook dit wordt via de ouderraad geint.  
 
 

De werkgroepen van de ouderraad. 
 
De werkgroepen zijn een onderdeel van de ouderraden bestaat uit een groepen van 
tenminste 2 leden van de ouderraad. De leden van de ouderraad worden hierin bijgestaan 
door betrokken hulpouders om alles mogelijk te maken. 
 
Alle leden van de ouderraad en de hulpouders verrichten op vrijwillige basis hand- en 
spandiensten tijdens schoolactiviteiten. 
Deze diensten bestaan uit het koffie/thee/limonade schenken, het regelen van kleinigheidjes 
of versnaperingen bij een activiteit tot het mede-organiseren van een activiteit samen met 
het schoolteam.  
 

Dankzij de inzet van de leden en de hulpouders heeft de school afgelopen jaar weer allerlei 
activiteiten kunnen organiseren zoals: 
 
Zomerfeest  
Sinterklaas (cadeautjes)  
Kerstviering 
Schoolbasketbal  
Carnaval 
Paasviering 
Schoolvoetbal  
Sportdag/Koningsspelen 
Schoolreis 
Avondvierdaagse 
Schoolhandbal 
Afscheid 8e jaars 
 
 
De werkgroepen kunnen altijd enthousiaste ouders gebruiken! 
 
Als u het leuk vindt om mee te helpen of activiteiten te organiseren dan kunt u zich melden 
bij de ouderraad of dit aangeven op de hulpouderlijst van school. Deze hulpouderlijst 
ontvangt u aan het begin van het schooljaar via uw kind. U kunt er ook altijd een vragen aan 
onze directeur, Simone Tot. 
 
  



 
Kascontrole: 
 
De kascontrole heeft plaatsgevonden op: maandag 13 januari 2020. 
 
Kascontrole commissie bestond uit: Elize Ruiten en Amanda Bosman. 
De commissie heeft decharge verleend aan de penningmeester. 
 

 

Wij hopen u met de overzichten en toelichting voldoende inzicht te hebben gegeven in de 
financiën van de ouderraad. 
 


