
 

 

 

 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2020/2021 

  

Samenstelling van de ouderraad   

Naam  Functie/taak  

Rob van der Woude Voorzitter, penningmeester, lid klankbordgroep  

Liduine van Drunen Secretaris, Stuurgroep, lid klankbordgroep 

Jos Witjes Algemeen lid, lid klankbordgroep  

Anja Pastoor Algemeen lid, Lief en Leed 

Lodewijk de Groot Algemeen lid, lid klankbordgroep 

Marike Schoeman Algemeen lid, lid klankbordgroep 

Janke Bosman-Boerman Algemeen lid, Jaarboek, lid klankbordgroep 

Dhr. F. Dost Rector 

  

  

Dit schooljaar zijn Marike Schoeman en Janke Bosman-Boerman toegetreden tot de 

Ouderraad. We starten met dezelfde leden in het nieuwe schooljaar.   

  

  

  



 Vergaderingen   

Bestuursvergaderingen  De ouderraad is in het verslagjaar 8 keer bijeen geweest.  De 

schoolleiding heeft in de persoon van de rector aan alle 

vergaderingen deelgenomen. Vanwege de Corona maatregelen 

waren deze vergaderingen bijna allemaal online via Teams.  

  

Naast financiën en de organisatie van reguliere activiteiten waren 

belangrijke onderwerpen:  

* Organisatie van c.q. deelname aan reguliere activiteiten als de 

Sinterklaas- en Kerstviering, het Open Huis, de Algemene Leden 

Vergadering, de diploma-uitreiking.  

* Bijdrage Elma, MEP, Sint en de mediatheek. 

* Rapportages uit de klankbordgroepen en ouderavonden.  

* Ontwikkelingen rondom Corona 

* Communicatie en samenwerking met MR, de stuurgroep en de 

schoolleiding.  

Algemene leden 

vergadering   

Als gevolg van de Corona maatregelen was het niet mogelijk om 

de algemene ledenvergadering van de oudervereniging op school 

te organiseren.  

Het secretarieel en het financieel jaarverslag 2019-2020 werden 

online op de website geplaatst. De ouders hebben via mail hierop 

kunnen reageren en ze goedkeuren. Ze zijn op basis daarvan 

goedgekeurd en vastgesteld.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Activiteiten     

De OR heeft ondersteuning geboden en/of is aanwezig geweest bij de volgende activiteiten    

augustus 2020  Kleine bijeenkomst met de rector en vrijwilligers op de eerste schooldag    

Juli 2021 Diploma-uitreiking   

    

 Vanwege de Corona maatregelen waren er geen ALV, Sinterklaasviering en 

Open Dag op locatie.  

  

    

  

Ouderraadsleden hebben gedurende het verslagjaar deelgenomen aan vergaderingen van:  

*  de Medezeggenschapsraad.   

*  de Stuurgroep van leerlingenorganisaties. In twee bijeenkomsten zijn activiteiten van de 

ELMA, de ZGB, de GSA, de LeCo, en de sportcommissie ondersteund. Veel aandacht is 

besteed aan de begeleiding van de leerlingenorganisaties in hun financieel beheer.  

Vanwege de Corona maatregelen zijn er dit jaar minder Stuurgroep vergaderingen geweest.  

*  de Klankbordgroepen van de klassen 1-5, zowel t.b.v. het vergaren van informatie uit de 

leerjaren voor de ouderraad als het verstrekken van informatie.   

  

  

Financiële ondersteuning  
Jaarlijkse schenking  

Zie ook het financieel jaarverslag. Dit jaar heeft de ouderraad de volgende schenkingen 

gedaan aan de school en/of leerlingenactiviteiten.  

Materiaal Mediatheek   Financiële ondersteuning 

ELMA Financiële ondersteuning 

MEP  Financiële ondersteuning  

Lief en leed Attenties voor verjaardagen, ziekte of geboorte 

Sinterklaas Huur van het Sinterklaaspak en de pakken voor de pieten 

Diploma-uitreiking  In overleg met de schoolleiding draagt de OR organisatorisch en 

financieel substantieel bij aan de festiviteit van de diploma-

uitreiking.  

Lustrum  Jaarlijks wordt een bedrag apart gezet voor het Lustrum van het 

Celeanum.  

  

  

  

.  


