Jaarverslag 2014-2015
OuderRaad OBS De Meander

Amersfoort, september 2015
Beste ouders,
In dit jaarverslag geven wij, de OuderRaad (hierna: OR) van OBS De Meander, een overzicht
van de activiteiten die in het schooljaar 2014/2015 zijn georganiseerd door of met hulp van de
OR. We sluiten af met hoe de OR er komend schooljaar uit komt te zien en voor welke
activiteiten en taken we ondersteuning nodig hebben.
Nog even in ’t kort. Wat is de OR en wat doet de OR? De afkorting OR leidt nog weleens tot
verwarring met OR van een bedrijf en de rol van de OR is niet altijd duidelijk. Als ouder kun je
op verschillende manieren actief betrokken zijn bij school:
- In de klas van je eigen kind of kinderen als klassenouder of hulpouder,
- in de MR (MedezeggenschapsRaad) of
- in de OR.
De OR organiseert of ondersteunt vooral de (sport)evenementen, activiteiten en feesten op
school. Denk aan de schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, Sponsorloop,
Avondvierdaagse, Zomerfeest of gewoon een spontane actie of ondersteuning aan school. De
OR haalt de financiering om alles te organiseren uit de ouderbijdrage.
Als lid van de OR bepaal je zelf wat je doet en hoeveel tijd je waaraan besteedt. Periodiek
vergaderen we (ongeveer een uur tot anderhalf uur) op school (of bij iemand thuis) om de
voortgang van afgelopen activiteiten en voorbereiding van komende activiteiten te bespreken en
de taken te verdelen. Als OR lid pak je meestal de coördinatie over één of twee onderdelen en
we streven ernaar dat we op iedere activiteit twee OR leden hebben die er bij worden
betrokken. Dus….. vind jij het leuk om te organiseren en dingen te regelen?? En wil jij zo er
aan bijdragen dat de extra activiteiten ook in de toekomst kunnen doorgaan? Maak jij de school
van jouw kinderen een leukere plek om te leren en te spelen? Dan ben je van harte welkom in
de OR!
Aan het einde van het afgelopen schooljaar heeft de OR samen gezeten met Joop Stas om de
rolverdeling team – OR vast te stellen. Hieruit zijn activiteiten gekomen die nieuw zijn voor de
OR, activiteiten die nog steeds bij de OR liggen en activiteiten die niet meer bij de OR liggen.
Hieronder zetten we deze activiteiten op een rijtje.

Voor alle activiteiten bepalen we of het geschikt is voor de Meander. Elke activiteit wordt
getoetst aan de volgende criteria:
- Levert het plezier op? (Plezier is ook een goed gevoel en voldoening. Of plezier bij een
ander, bijvoorbeeld de ontvanger van sponsorgeld.)
- Draagt het bij aan ontplooiing/ontwikkeling?
- Kan iedereen er op zijn eigen wijze en eigen tempo aan deelnemen?
- Bevordert het de maatschappelijke betrokkenheid?
- Verbindt het ons met onze omgeving?
- Tonen we respect voor elk individu?
Indien we vaststellen dat de activiteit geschikt is wordt gekeken of het ook budgettair mogelijk is
en of er voldoende OR leden en/of hulpouders hieraan willen deelnemen.
Activiteiten 2014/2015
Schoolfotograaf
Traditioneel zijn in september de kinderen op de schoolfoto gegaan. De OR heeft hier een
bijdrage geleverd aan het verloop hiervan
Sinterklaas
Sinterklaas heeft gelukkig ook dit jaar de school weer bezocht. Er stond, zeer mysterieus, een
bouwkeet voor het schoolplein. Sinterklaas had hier overnacht om maar niet te laat te zijn. De
kinderen hebben weer genoten van deze dag.
Kerst
Tijdens het kerstdiner zaten de kinderen met hun zelfgemaakte eten in hun eigen klaslokaal. De
ouders konden de tijd overbruggen in de gymzaal waar door OR leden kerststol, cake en wat te
drinken werd aangeboden. Daarnaast heeft de OR geholpen met de aankleding van school om
de juiste kerstsfeer te creëren. Tevens hebben we ervoor gezorgd dat er gesponsord kon
worden voor Serieus Request van 3FM.
Pasen
Traditiegetrouw organiseerden we ook weer eitje-tik. De OR had gezorgd voor een echte
paashaas, paaseitjes en mooie prijzen voor de winnaars van de wedstrijd. Het was een
zinderende wedstrijd
Koningsspelen en Sponsorloop
Het was een drukke dag op school, met een koningsontbijt én een sponsorloop. OBS De
Meander laat graag zien dat de leerlingen zich samen kunnen inzetten voor een goed doel. Dat
doen zij elk jaar met de Sponsorloop. Ook dit jaar werd de Sponsorloop gehouden op de dag
van de Koningsspelen. Tijdens de algemene jaarvergadering van de OR zijn drie goede doelen
uitgekozen. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mochten via een enquête aangeven voor welk
goed doel dit jaar gelopen werd. De sponsorloop heeft dit jaar 5.633,40 euro opgebracht voor
het Ronald Mc Donald kinderfonds.
Avondvierdaagse
De OR organiseerde ook dit jaar weer de avondvierdaagse. Dit keer voor het eerst ook voor
groep 4 voor de 5 kilometer. Groepen 5 t/m 8liepen de 10 kilometer. De OR zorgde voor de
communicatie met de avondvierdaagse zodat iedereen een medaille kreeg. Tevens zorgde voor
de groepsindeling en, niet onbelangrijk, voor een lekkere versnapering onderweg.
Projectfeest
Tijdens de projectweek “Water” heeft de OR de leerkrachten ondersteunt bij het doen van de
boodschappen.

Zomerfeest
Ieder jaar organiseert de OR het zomerfeest, een feestelijke afsluiting van het jaar. Dit jaar was
het thema “Ik hou van Holland”. De opdracht aan alle ouders en kinderen was om binnen dit
thema een lekker gerecht klaar te maken en mee te nemen. Op het schoolplein waren leuke
oudhollandse spelletjes te doen en ook de DJ bleef in Hollandse sferen. De opblaasbare
glijbaan bleek bij het oprollen toch een tikje te groot en veel te zwaar. Maar dat was dan ook het
enige verbeterpunt voor komend jaar. De kinderen, ouders en leerkrachten hebben zichtbaar
genoten van een knallend eindfeest.
Oud papier stopgezet
Door tegenvallende opbrengsten en meerdere meldingen van overlast in de wijk is besloten de
papiercontainer stop te zetten. Dit is reeds aan het einde van afgelopen schooljaar gedaan.
Activiteiten voor schooljaar 2015/2016
Komend jaar staan veelal dezelfde activiteiten op de kalender. Toch zijn er wel wat
aanpassingen. Dit schooljaar staat namelijk volledig in het teken van een dubbel jubileum.
Zowel Meerkring als OBS de Meander hebben een belangrijk lustrum te vieren. Meerkring
bestaat 20 jaar en OBS de Meander maar liefst 25 jaar. Alle reden dus om dit jaar extra uit te
pakken.
Circus
Om het jubileum te vieren krijgen we vanuit Meerkring een heuse circus dag aangeboden. Deze
staat gepland op 13 oktober. Dat is al heel snel en deze dag kan alleen doorgaan als er
voldoende hulpouders zich aanmelden. Vanuit de OR kleden we deze circus dag extra feestelijk
aan.
Schoolfotograaf
Dit jaar hebben we een nieuwe schoolfotograaf uitgenodigd en deze fotograaf neemt wat meer
tijd om de kinderen leuk op de foto te zetten. Daarom komt de fotograaf twee dagen, 21 en 22
september. Hierdoor ontstaat meer rust op de dag zelf en verwachten we een mooi resultaat.
Avondvierdaagse
Afgelopen jaar liep voor het eerst ook groep 4 mee en dat is goed bevallen. Er was veel animo
voor en we merkten dat ook veel kinderen uit groep 3 graag mee willen lopen. Dus dit jaar
nodigen we ook groep 3 uit om de 5 kilometer mee te lopen.
Sinterklaas, kerst, Pasen, koningsspelen, sponsorloop en zomerfeest. We gaan het ook
komend jaar allemaal organiseren en omdat het een jubileumjaar is hebben we overal meer
budget voor gereserveerd en bekijken we hoe we e.e.a. een feestelijk tintje kunnen geven.
Samenstelling OuderRaad
De ouderraad is afgelopen jaar aan het begin van het jaar aangevuld met Monique Fieggen en
Robert Hoekstra (secretaris). In de loop van het jaar is Jolanda de Lijster er bijgekomen.
Voor het komende schooljaar (2015/2016) heeft de ouderraad de volgende samenstelling:
Rinke van ’t Holt (voorzitter), Lisette van der Eerden – Mooij (Penningmeester), Robert
Hoekstra (Secretaris), Nesrin Asci (Teamvertegenwoordiger), Monique Fiegen, Anja van den
Boom, Jolanda Bower, Jolanda de Lijster, Jamal Malik, Michel Moerenhout en Ria Verhoeve.
Interesse om ook met de Ouderraad mee te doen? Informeer bij een van de leden. Alle hulp is
welkom en meerdere handen maken licht werk! Meld je aan bij één van de OR leden of mail
naar ouderraad@obs-demeander.nl.
Het bestuur van de OuderRaad van OBS De Meander

