Jaarverslag Ouderraad 2016-2017
Algemene informatie Ouderraad Het afgelopen jaar zijn er verschillende rechtsgeldige
vergaderingen geweest. Iedere vergadering is bijgewoond door OR leden en door 1 of 2
afgevaardigden van het schoolteam. Aan de eerste OR vergadering, neemt ook de MR
(medezeggenschapsraad) deel. De doelstellingen en de samenstelling van de OR leden staan op de
site van detandem.nl vermeld.
De ouderbijdrage is onveranderd, € 35,-. Ouders worden hier verschillende malen op geattendeerd
(o.a. via brieven, Daltonnieuws en via de leerkrachten).
Het aantal ouders die de bijdrage voldoen, neemt ieder jaar iets af. Ondanks alle reminders. Het
aantal activiteiten die de ouderraad organiseert zijn niet afgenomen. Dit betekent wel dat de kosten
voor deze activiteiten soms gedaan worden uit de opgebouwde reserves uit voorgaande jaren.
Onderstaand overzicht betreft de uitgaven en inkomsten over het schooljaar 2016-2017. Naast de
ouderbijdrage ontvangt de OR ook bijdragen uit inzameling oud papier en een vrijwillige bijdrage op
het Lentedansfeest. Iedere maandag staat er een container voor oud papier bij de Leenkamp, wat
een kleine bijdrage oplevert. Hulp door uw oud papier op school aan te bieden voor inzamelen is
altijd welkom.
2016-2017
Klassegeld
Sinterklaas
Kerst
Bijdrage Kamp
2017
Schaatsen
Lentedansfeest
Sport/koningsdag
Avondvierdaagse
Bijdrage Eindfeest
Musical
Bijdrage
Schoolreisje
Overig/onvoorzien
Totaal
Negatief

Uitgaven

Inkomsten
700
861
526
1143
471
294
545
72
834
233
1.480
710
7.869

-

1.322

Ouderbijdrage
Oud papier
Lentedansfeest

6.083
206
242

Rente

16

Totaal

6.547

Nadere toelichting uitgaven:
Het is niet bij iedere ouder bekend, maar een deel van de ouderbijdrage wordt direct in de klas
besteed.
-

Kopen van materiaal voor extra activiteiten ( denk aan knutselmateriaal zoals papieren bordjes,
pasta’s of bijzonder papier, maar ook spullen om kruidnoten enz. te bakken).
Kopen van bijvoorbeeld gelpennen en stiften die in de klas door de kinderen worden gebruikt.

Deze materialen vallen buiten de verplichte onderdelen welke vanuit school worden gedaan. Maar
bieden kinderen zoveel plezier en dat dankzij de ouderbijdrage!
Met Sinterklaas ontvangen alle kinderen een kleinigheid en de onderbouwkinderen ontvangen een
cadeautje en uiteraard de aankleding van de gymzaal en het bezoek van de Sint en Pieten met alle
versnaperingen, zoals strooigoed die hierbij horen.
Bij veel activiteiten verzorgt de OR de versnaperingen rondom. Denk hierbij aan limonadesiroop,
zoutjes, nootjes, pakjes drinken en kleine snacks (koekje, snoepje) bij de Avondvierdaagse, Musical
en de Koningsspelen.
Denk bijvoorbeeld aan het schooluitje, waar de kinderen een pakje drinken en wat lekkers (ijsje)
vanuit de OR kregen. En waar de OR ook nog een bijdrage deed aan de entreegelden voor de
pretparken.
Of materialen als waxinelichtjes, lampionstokjes met batterijen. En alle ingehuurde materialen voor
het Eindfeest, zoals bijv. het springkussen, de kraampjes, alle gehuurde spelletjes etc. Ook het
jaarlijkse schaatsen bij Volle Maan wordt mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage en de
verrassingsdoos voor het schoolteam tijdens kamp. En de verf voor de rups op het schoolplein.
Kortom, alle activiteiten die niet binnen het schoolpakket vallen, maar die onze school nu juist zo
leuk maken.
We doen ons best om samen met de teamleden ouders te motiveren en te mobiliseren voor
verschillende activiteiten. Ook groepsouders spelen hierin een belangrijke rol. Met dit jaarverslag
hebben ouders inzicht in de bestedingen aan de diverse activiteiten zodat het begrijpelijk is waarom
er jaarlijks om een bijdrage wordt gevraagd.
De Ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Mocht je na het lezen van dit verslag enthousiast
zijn geworden over de activiteiten van de OR en wil je helpen bij één of meerdere activiteiten , meld
je dan bij een van de OR leden, bij de leerkracht van je kind of via ordetandem@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
De ouderraad

