Jaarverslag oudervereniging Beekgraaf schooljaar 2016-2017
Algemeen:
Het bestuur van de oudervereniging bestond aan het einde van het schooljaar 2016-2017 uit de
volgende personen:
Nicole Vink – voorzitter
Frando van der Pas – vice voorzitter
Saskia van de Oetelaar – secretaris
Walter van Thiel – penningmeester
José van Sleeuwen –lid
Het bestuur is in het schooljaar 2016-2017 zesmaal bijeen geweest om te vergaderen.

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd door en met medewerking van de oudervereniging:
Peiler informatie


Algemene ledenvergadering georganiseerd



Informatiestroom naar ouders verzorgd, facebookpagina onderhouden



Beheer van de website, nieuwe informatievoorziening



Informatiepakket voor nieuwe leerlingen verzorgd



Foto’s organisatie van alle activiteiten met werkgroepcoördinator



Deelname Rabobank clubkascampagne



Begeleiding schoolfotograaf



Zespri ballenactie gecoördineerd



Informatieavond nieuwe werkgroepcoördinatoren georganiseerd

Peiler Lesgebonden activiteiten:


Lesondersteuning bij educatieve excursies via de groepsouders



Afscheidsavond groep 8 organisatie, presentjes namens de OV (powerbank+klassefoto)



Laatste avond schoolkamp groep 8 ondersteuning van bestuur OV



Coördinatie groepsouders iom werkgroepcoördinator



Beekgraafdag is agv wateroverlast afgelast, voorbereiding was geheel uitgevoerd

Jaarverslag oudervereniging Beekgraaf schooljaar 2016-2017

Pagina 1

Peiler evenementen:
De volgende activteiten zijn uitgevoerd en begeleid door een werkgroepcoördinator van de
oudervereniging met ondersteuning van het bestuur:


sinterklaasviering, goed verlopen



kerstviering, goed verlopen,
- uitlegmoment bij aanvang van werkzaamheden op de dag zelf is gewenst voor nieuwe
ouders.
- Inkopen waren gedeeltelijk dubbel gedaan door coördinator kerstviering en bestuur voor de
kerstmusicalvieringen
- Er zijn nieuwe kerstbomen voor de groepen aangeschaft en voor de unitpleinen zijn houten
kerstbomen aangekocht.



Kerstmusical, goed verlopen
- veel inzet van hulpouders,
- evaluatie met directie tav wensen voor volgend jaar geweest: belangrijkste punten hieruit zijn
het niet te laat starten en geen alcohol door ouders in school als er kinderen aanwezig zijn.
- muzikale begeleiding dmv gitaar, moeilijker voor koor dan keyboard begeleiding. Nieuwe
leden koor nodig.
- techniek begeleiding is zeer goed bevallen



Carnaval voor onder- en bovenbouw, goed verlopen
- nieuwe elementen met name bij de bovenbouwviering zijn geïntroduceerd zodat deze voor
alle kinderen meer geschikt is, dit is positief verlopen.
- voor kinderen onderbouw optocht lengte aangepast.

Alle evenementen zijn geëvalueerd door werkgroepcoordinatoren van het team van leerkrachten en
van de ouders. Deze punten worden meegenomen voor organisatie van komende jaren.
Bijzonderheden staan hierboven vermeld.
De paasviering is helaas niet goed van de grond gekomen door te late bekendwording van coördinatie
namens team.
Als dank voor de hulpouders is er op de avond van de generale repetitie van de kerstmusical een
borrel georganiseerd door de oudervereniging. Inmiddels is er een ouderbedankochtend opgezet door
de leerkrachten en zal deze borrel komen te vervallen.

Peiler materialen:


Kaften en controleren boeken is verzorgd, extra inzet na waterschade



Versiergroep heeft gehele jaar door voor schitterende versiering van de school gezorgd



Beheer materialen; er is een beheerder van de materialen en deze heeft een start gemaakt
met de inventarisatie van alle materialen



Inventarisatie is uitgevoerd onder de kinderen om wensen tav spelmaterialen te verkrijgen als
besteding van het geld van de Raboclubkascampagne
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Peiler sport, veiligheid en gezondheid:


Verkeersveiligheid, geplande activiteiten zijn uitgevoerd



Controle hoofdluis is op de woensdag na iedere vakantie uitgevoerd, met opvolging van alle
groepen waarin hoofdluis geconstateerd is



Allergieprotocol is aanwezig op school



Koningsspelen zijn georganiseerd samen met Maxend school voor groep 4-8
Groep 1-3 van de Beekgraaf zijn naar de speeltuin Elckerlyck geweest. Activiteit is door de
werkgroep geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst is dat voor volgend schooljaar er een
coördinator voor de onderbouw en een tweede coördinator voor de bovenbouw gewenst is.



Aan het schoolvoetbaltoernooi is deelgenomen en leerlingen zijn begeleid door leerkracht en
hulpouders en er is inzet geweest van (groot)ouders als scheidsrechter



Aan het schoolkorfbaltoernooi is deelgenomen onder begeleiding van leerkracht en
hulpouders



Er heeft overleg plaatsgevonden met de inspectie die school bezocht door ouders waarbij het
punt van veiligheid op de te smalle voetpaden is aangegeven en de positie van de
oversteekplaats. Voetpaden zijn met hulp van overleg van de verkeersveiligheidsgroep
aangepast.



Veiligheid van de kinderen op school is aangekaart in gesprek met inspecteur en door bestuur
OV bij directie aangezien de toegang tot school altijd geopend is, maar niet bewaakt is. Dit
punt wordt nog steeds aangekaart bij directie
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