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1. Inleiding
De Boemerang heeft een Vereniging Ouderraad. Hierin heeft een aantal ouders zitting. Deze ouders
worden gekozen uit de ouders van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een
aantal activiteiten in een schooljaar. Verder zijn zij aanspreekpunt voor de ouders van de school. De
samenstelling en organisatie moet zo zijn, dat de taken van de raad zo efficiënt mogelijk kunnen
worden vervuld. De ouders die in de Ouderraad zitten zorgen samen met klassenouders voor de
financiering en organisatie van de vieringen. De klassenouders ondersteunen de leerkracht met de
organisatie van activiteiten, waarbij de hulp van ouders gewenst is. Zij spreken ouders aan en vragen
praktische ondersteuning van die ouders. De oudervereniging heeft statuten, een rooster van
aftreden en een taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris en leden. Jaarlijks is de
penningmeester financiële verantwoording schuldig aan de ouders. De Ouderraad vergadert
gemiddeld 6 tot 7 keer per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid of een lid
van de directie.
Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd om allerlei vieringen, de schoolreis en
het kamp voor groep 8 te kunnen organiseren. Voor het afgelopen schooljaar bedroeg dit voor groep
1-2 € 25,- groep 3 t/m 7 € 37,50 en voor groep 8 € 80,-. De vrijwillige bijdrage komt ten goede aan
de activiteiten en vieringen, waar de school geen geldelijke bijdrage van het ministerie voor krijgt
Aan het begin van het jaar krijgen de ouders bericht van de ouderraad om een bedrag over te
maken. De financiële verantwoording en de terugblik op het voorgaande schooljaar zult u in de
nieuwsbrief kunnen lezen.

In het schooljaar 2016-2017 zaten er 8 ouders en 1 leerkracht in de ouderraad.

Voorzitter:

Yvonne Benjamins

Secretaris:

Yvonne Boer

Penningmeester:

Ester Verhoeven

Overige leden:

Annemiek de Groot, Manon Holtman, Sylke Krikke, Melanie Timmers en
Chantal van Weelden

Teamlid:

Theo Simons
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De ouderraad had de volgende bezetting:
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2.

Kamp groep 8

De leerlingen van groep 8 betalen € 42,50 meer aan ouderbijdrage. Deze bijdrage is nodig om het
kamp naar ’t Ossekopke in Rucphen te bekostigen. Dit schooljaar vond het kamp plaats van 26 t/m
28 september 2016. De leerlingen (en begeleiders) hebben veel plezier gemaakt en heel weinig
geslapen. De OR hoeft hier organisatorisch niet veel aan te doen, maar gezien de financiën die door
de OR worden geregeld staat het kamp toch in dit jaarverslag vermeld.

3.

Gezamenlijke OR Vergadering Zevenbergse Basisscholen

In september werd de GOR gehouden in basisschool De Toren. Op deze avond wisselen de
verschillende besturen van de ouderraden ervaringen uit en proberen ze voor problemen waar
tegenaan gelopen wordt (bijv. het moeilijk krijgen van overblijfkrachten of zaken rond de
avondvierdaagse of de carnavalsviering) een oplossing te vinden.

4.

Schoenmaatjes-actie Edukans

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en
rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat
geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een
onvergetelijk cadeau! November was de maand voor actie Schoenmaatje. De leerlingen hebben
ongeveer 60 dozen ingeleverd met spulletjes voor de kinderen in landen waar het niet zo
vanzelfsprekend is om naar school te gaan.
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5.
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Sinterklaas

In de weken voorafgaand aan 5 december lieten de Pieten af en toe een lekkernij achter in de
laatjes of de gymschoenen. Op 5 december kwam de Sint met zijn pieten (en natuurlijk strooigoed)
onze school bezoeken. Voor de onderbouw had Sint leuke cadeautjes meegenomen. De bovenbouw
heeft zich goed vermaakt met de (zelf gefinancierde) surprises. Uiteraard kwam de Sint ook daar
even langs met zijn gevolg.

6.

Kerstdiner

Zoals gebruikelijk werd het kerstdiner gedeeltelijk door de (ouders/verzorgers van) kinderen zelf
verzorgd. In elke klas was weer voldoende heerlijks te eten. De OR verzorgde de gezellig aangeklede
tafels en het drinken en als klap op de vuurpijl kregen alle kinderen nog een presentje dat
binnengebracht werd op een schaal met een vuurwerkfontein.

7.

Voorleesontbijt

Tijdens de nationale voorleesdagen werd er in alle klassen voorgelezen door verschillende mensen
terwijl er voor de kinderen een eenvoudig ontbijtje klaar stond. (oa eierkoek en danoontje) De
voorlezers en de kinderen hebben hier ontzettend van genoten.

8.

Carnaval

Het Kullekesbal werd weer gevierd in de Borgh samen met de andere Zevenbergse basisscholen. De
onderbouw (incl. groep 5) kreeg een voorstelling die werd gespeeld door de Ereraad. De bovenbouw
had hun eigen disco in de Leutbunker.
Aan de kinderoptocht werd dit jaar weer meegedaan door een aantal enthousiaste leerlingen en
ouders. Er waren hiervoor 2 knutselmiddagen op school. Helaas viel de Boemerang niet in de prijzen.

Pasen

De vrijdag voor pasen heeft de OR een speurtocht uitgezet op het schoolplein. Het niveau was
aangepast aan de groepen. Als de vragen goed beantwoord waren kon er met de gevonden code een
kluis geopend worden waarmee paaseitjes verdiend konden worden.

10. Koningsspelen
De onderbouw heeft op school spelletjes gedaan en het het koningsontbijt werd hierbij ingezet als
lunch.
De bovenbouw had een verzorgd programma op de sportvelden van Zevenbergen, georganiseerd
door Moerdijk Fit.
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11. Meester- en juffendag
Dinsdag 30 mei was de jaarlijkse meester- en juffendag. Dit jaar heeft de OR in de ochtend een zeer
geslaagde vossenjacht in het centrum van Zevenbergen georganiseerd, met de teamleden als
vossen. Deze ochtend kwam mede tot stand door de hulp van veel ouders!
In de middag stond de Roparun op het programma waarbij de OR voor appels en drinken zorgde.

12. Avondvierdaagse
De avondvierdaagse was van 6 t /m 9 juni. De organisatie rondom inschrijvingen, bestelling van de
medailles en het uitschrijven van de diploma’s wordt jaarlijks door de OR verzorgd. Het drinken
schenken is een gezamenlijk initiatief van alle basisscholen uit Zevenbergen. Op vrijdagavond was
het weer gezellig op de Knip en kreeg iedereen de welverdiende medaille en zijn/haar diploma.

13. Schoolfotograaf
Op 6 juni kwam de schoolfotograaf langs. Door een strakke planning van de OR konden de foto’s van
alle groepen inclusief het team en de broer/zus foto’s voor 15u plaatsvinden. De foto’s konden na
een aantal weken digitaal besteld worden.

14. Schoolreisje
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Het schoolreisje was dit jaar op 16 juni. De OR regelt niet de bestemmingen, maar wel de bussen en
de entreegelden. Dit jaar ging groep 1 t/m 7 naar de Beekse Bergen.
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15. Afscheidsavond groep 8
Op 13 juli had groep 8 hun afscheidsavond met dit jaar een restaurant-thema. Om in de sfeer te
beginnen werden de kinderen en ouders deze avond ontvangen met overheerlijke (alcoholvrije)
cocktails. De ouderraad zorgde deze avond voor de hapjes en drankjes. De leerlingen uit groep 8
kregen allemaal een fotolijst met pasfoto’s van alle leerlingen. Het was een zeer geslaagde avond
voor de kinderen en hun ouders.

16. Laatste schooldag
Op de laatste schooldag was er voor alle leerlingen nog een lekker ijsje.

17. Overige zaken
•
•

•

Sporttoernooien: Bij buitenschoolse sporttoernooien (bv voetbaltoernooi) zorgt de OR voor de
sporttassen met t-shirts, chips en drinken.
Klassenouders: Het systeem van klassenouders is inmiddels een begrip op de Boemerang.
Ook afgelopen jaar zijn weer klassenouders ingezet om de coördinatie van hulpouders voor
de leerkrachten te regelen en de Ouderraad bij sommige activiteiten te ondersteunen.
Mutaties: Engelina van Meer heeft de ouderraad verlaten omdat haar zoon naar de
middelbare school is gegaan. Zij is vervangen door Chantal van Weelden.
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Zoals u kunt lezen heeft de ouderraad weer verschillende activiteiten georganiseerd voor de
leerlingen. Alles is naar alle tevredenheid verlopen en wij hopen komend schooljaar ook weer leuke
dingen te kunnen gaan doen. Heeft u nog suggesties en leuke tips voor activiteiten, laat het ons
weten.
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