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Jaarverslag Ouderraad 2020-2021 

Dit is het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van OBS Ontdekking. De OR ondersteunt het Ontdekking-

team (leerkrachten en directie) van de Ontdekking bij het organiseren en begeleiden van bijzondere 

activiteiten voor onze kinderen tijdens het schooljaar. 

Jaarlijkse feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Sportdagen, Schoolreis en het afscheid van groep 

8 worden ondersteund door de OR. Voor iedere activiteit is er een commissie die bestaat uit teamleden 

van De Ontdekking en leden van de OR.  

Samen overleggen we over de activiteiten en regelen alles wat daarbij komt kijken. De OR regelt de 

inkoop, draagt zorg voor extra begeleiding bij de activiteiten en helpt bij het versieren en opruimen 

van de school. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen. Voor Corona hadden we altijd hulp van vele 

enthousiaste ouders. Het afgelopen jaar voornamelijk van het Ontdekking-team. Onze dank is groot!  

De OR vergadert zeven keer per jaar. Daar wordt informatie uitgewisseld over de actuele gang van 

zaken op school en waar wij kunnen bijdragen. 

 

Ouderbijdrage  

De overheid stelt geld ter beschikking aan onze school voor onderwijs, huisvesting en onderhoud. De 

school besteedt dit geld zo effectief mogelijk. Er worden echter geen middelen beschikbaar gesteld 

voor de genoemde activiteiten. Ook deze activiteiten zijn voor de kinderen heel belangrijk.  

Om de genoemde activiteiten samen met school te kunnen organiseren, wordt er van de ouders een 

vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het 

schooljaar 2020-2021 bedroeg de ouderbijdrage € 40,00. 

 

Jaarvergadering  

Elk najaar vindt de Jaarvergadering plaats. Door Corona is de vergadering anders geweest en is er 

besloten om met de OR en MR te vergaderen. In deze vergadering worden de activiteiten van het 

afgelopen jaar besproken en worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd.  

De penningmeester van de OR legt verantwoording af aan de leden en de kascommissie over de 

bestedingen van de financiële middelen.  
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Leden Ouderraad  

De Ontdekking is een grote school. Voor het team van de Ontdekking en de OR is het elk jaar een 

uitdaging om alles rondom de feesten en andere festiviteiten goed te laten verlopen. Dankzij de inzet 

van de OR-leden, het Ontdekking-team en enthousiaste ouders is het wederom gelukt.  

Aan het einde van het schooljaar 2020 - 2021 zijn er 2 OR-leden gestopt. Hartelijk dank Anouk en 

Yolanda voor jullie inzet afgelopen jaren.  

 

Overzicht OR Leden  

 

1. Adriënne van Tiggelen  7c, 4a 

2. Agaath Visser   3c, 1/2c 

3. Anouk Boeree   8c 

4. Ayşegul Colak   5e, 3d 

5. Bianca van der Hilst  3d, 1/2c 

6. Dagmar Quasten  6a, 4b 

7. Debbie Poulus (voorzitter) 7c, 6neo 

8. Esmeralda van der Voort 1/2b 

9. Evelien de Vries (secretaris) 8d, 5d 

10. Jessica Boot   7c 

11. Lisa Leben - Van Vliet  7a, 5e 

12. Mariëlle Koenders  5d, 4b 

13. Saskia Verhage Lid  3d 

14. Sterre van IJperen  3c 

15. Yolanda de Vries  7d, 4a 

16. Wybe Dugour (penningmeester) 
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Overzicht festiviteiten 

Afgelopen schooljaar is de OR betrokken geweest bij de volgende festiviteiten.  

 

Jaarlijkse Schoolreis 

Het was de bedoeling dat er een schoolreis zou plaatsvinden in het voorjaar. 

Door corona is het helaas niet gelukt. Wel hebben we afgesproken dat niet 

iedereen tegelijk op schoolreis kan. Er wordt volgend jaar 1 schoolreis week 

geregeld. De klassen worden per bouw opgesplitst en gaan in bussen op 

schoolreis. Groepen 1&2, Groepen 3&4, Groepen 5&6 en Groep 7.  

 

Sint 

Alles was anders dit jaar, dus ook de aankomst van Sinterklaas. Niet groots buiten, maar vloggend door 

de school. Het was een groot succes en een geslaagd feest. De OR begint in september al met de 

voorbereiding van Sinterklaas. Zo zorgen we voor een fantastisch feest met 1000 leerlingen en leraren. 

 

De OR zorgt onder andere voor de inkoop van al het lekkers tijdens de 

feestperiode, de ingrediënten voor het bakken van de pepernoten en het 

reilen zeilen op de feestdag. Ook versieren we de school en ruimen we alles 

weer op.  

Aandachtpunten voor volgend jaar: Het was goed georganiseerd en een 

geslaagd Sinterklaasfeest! Geen verbeteringen voor volgend jaar. 

 

Kerst 

Helaas gooide corona het Kerstontbijt dit jaar compleet op zijn kop. Basisscholen werden landelijk 

gesloten en daardoor was het ontbijt niet meer mogelijk op donderdag 17 december. Gelukkig is het 

gelukt om alles om te gooien en hebben de kinderen een ontbijt gekregen op woensdag 16 december. 

Dankzij de inzet van het Ontdekking-team en de OR is het gelukt! Daar zijn wij erg trots op.  

Naast het regelen van het ontbijt zijn er de gebruikelijke attributen geregeld. Denk aan damast, 

servetten, lichtjes, lichtslangen, kerstbomen per klas, versiering voor in de gangen en ladingen 

batterijen om alle guirlandes te voorzien van verlichting.  

Het versieren van de school en het opruimen van de versiering is een immens 

geregel. Vanuit het OR hok gaat alle versiering naar de betreffende ruimte en 

wordt deze opgehangen door de leerkrachten en OR. Het opruimen gebeurde 

deze keer direct na het ontbijt i.v.m. het sluiten van de school. 

De kinderen van groep 8 en de leerkrachten hebben daarbij geholpen. Waar 

we vorig jaar bezuinigd hadden op Kerst hebben we dit jaar meer aangeschaft: 

nieuwe kerstklokken voor op de gangen en een grotere kerstboom voor Razeil. 

Aandachtpunten voor volgend schooljaar: Er is een nieuwe locatie waarvoor 

versiering aangeschaft moet worden. En hopelijk komt er weer een 

Kerstdiner!  
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Pasen 

Vlak voor Pasen mocht de school weer open alleen waren er nog 

strikte regels omtrent eten op scholen en hoe daar mee om te gaan 

was niet helemaal duidelijk. Om toch een bijdrage te kunnen doen 

vanuit de OR is er op zeer korte termijn een activiteit bedacht voor 

de kinderen.  

 

De jongere kinderen gingen lijstje versieren en de grotere kinderen mochten een eierbaan bouwen. 

Het was zo last-minute dat er met beperkte mogelijkheden keuzes zijn gemaakt, die geleid hebben tot 

een geslaagde ochtend voor de kinderen. Aandachtpunten voor volgend schooljaar: iets meer tijd voor 

de organisatie is wenselijk.  

 

 

Gala / Musical 

De laatste weken van groep 8. Net als vorig jaar was er musical 

met in achtneming van alle RIVM-richtlijnen. De musical is in 

shifts opgevoerd en met een live-stream net als vorig jaar voor 

overige familie, wederom weer geslaagd!  

 

Gala is dit jaar in de klas gevierd doordat de groepen niet door 

elkaar mocht lopen. Hiervoor is meer versiering gekocht en 

een bar geregeld op de gang. Het was een geslaagd afscheid.  

 

Als klap op de vuurpijl heeft groep 8 door het wegvallen van 

kamp toch nog een nachtje op school mogen slapen. Hiervoor zijn er boodschappen geregeld door de 

OR. Aandachtpunten voor volgend jaar: het was kort dag om alles geregeld te krijgen, maar dat kon 

niet anders. Gelukkig is het gelukt!  

 

 

Sportdagen 

Dit jaar hebben er wel sportdagen plaatsgevonden, 

maar allemaal op school door corona. De OR heeft 

voor de dagen fruit, limonade en een ijsje geregeld. 

We konden er niet bij zijn, maar groep 8 en de 

leerkrachten hebben dat goed geregeld!  
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Vooruitblik 2021 – 2022 

We hopen op een schooljaar waarin wij als OR weer meer kunnen betekenen. Vanuit De Ontdekking 

zijn er teamleden gekoppeld aan de commissies waar wij betrokken bij zijn. Samen gaan wij alle 

festiviteiten organiseren en voorbereiden. 

Natuurlijk houden wij de RIVM-richtlijnen scherp in de gaten en passen we daar de festiviteiten op 

aan. Zoals elk jaar evalueren wij aan het eind onze werkwijze en passen we die aan indien nodig.  

 

 

Overzicht OR Leden 2021-2022 

 

1. Adriënne van Tiggelen  8c, 5a 

2. Agaath Visser (secretaris) 4c, 3b 

3. Ayşegul Colak   6e, 4d 

4. Bianca van der Hilst  4d, 1/2c 

5. Dagmar Quasten  7a, 5b 

6. Debbie Poulus (voorzitter) 8c, 7neo 

7. Esmeralda van der Voort 1/2b 

8. Evelien de Vries  6d 

9. Jessica Boot   8c 

10. Lisa Leben - Van Vliet  8a, 6e 

11. Mariëlle Koenders  6d, 5b 

12. Saskia Verhage   4d 

13. Sterre van IJperen  4c 

14. Marijke Plukker (financiën) 

 

 

 


