Jaarverslag
OUDERRAAD 2016-2017

Vlaardingen, juli 2017

Inhoudsopgave

Inhoud
De Ouderraad ..................................................................................................................... 1
Kinderboekenweek .............................................................................................................. 3
Sinterklaas .......................................................................................................................... 4
Kerst ................................................................................................................................... 5
Pasen ................................................................................................................................. 6
Van Kampen Got Talent ...................................................................................................... 7
Sportactiviteiten................................................................................................................... 8
Overige activiteiten .............................................................................................................. 9
Financiële verantwoording ................................................................................................. 10

De Ouderraad

Pg. 01

De Ouderraad
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van IKC Van Kampen 2016-2017.
In dit verslag informeren wij u over de samenstelling van de ouderraad en brengen we u op
de hoogte van alle activiteiten die de ouderraad in het afgelopen schooljaar heeft
georganiseerd of waar de ouderraad bij betrokken is geweest.
De Ouderraad kijkt terug op een gezellig, geslaagd schooljaar waarin op een prettige manier
is samengewerkt met de leerkrachten en directie.

Opbouw Ouderraad
De Ouderraad stuurt diverse werkgroepen aan, bestaande uit ouders en leerkrachten,
die zich bezig houden met het organiseren van activiteiten op school en voorziet eventuele
extra activiteiten van de broodnodige financiële middelen vanuit het Schoolfonds.
De Ouderraad bestaat uit één of twee ouders per klas en een
vertegenwoordiging van het lerarenteam.
De Ouderraad overlegt regelmatig met elkaar over zaken die zich op en om de
school afspelen.
Ouders die in de Ouderraad zitten kunnen ook de functie van klassenouder hebben De
klassenouders vormen daarbij een klankbord voor de andere ouders uit hun klas en
onderhouden het contact met de leerkracht(en).
Samenstelling Ouderraad
Naam:
Gaby van Baal (voorzitter)
Hans Ham
(penningmeester)
Daniëlle v.d. Bogaard
Dennis Berveling
Gloria v.d. Kaaij
Ilona Netten
Kim van Loo
Mariska Lanser
Maureen Preusz
Miranda Lenarduzzi
Miranda Voorburg
Ömer Ozturk
Saskia Huf

Terugblik
Het jaarverslag van de Ouderraad is het moment om terug te blikken op het afgelopen
schooljaar.
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Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Het schooljaar 2016-2017 begon met de
Kinderboekenweek rondom het thema “Voor altijd jong.” Waarbij opa’s en oma’s een actieve
rol hebben gespeeld.
Daarna was het al snel tijd voor Sinterklaas. Het jaar 2016 is afgesloten met het Kerstfeest
en Nieuwjaar met een lekkere oliebol.
Als sportieve hoogtepunten stonden de Avondvierdaagse en de sporttoernooien (voetbal en
hockey) dit jaar weer op de agenda.
Tijdens het ‘Van Kampen Got Talent’ hebben de kinderen laten zien wat hun mogelijkheden
zijn op het gebied van theater en muziek en is er weer veel talent te bewonderen
geweest.
Deze activiteiten worden bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage, die via de Ouderraad
beheerd wordt in het Schoolfonds.
We willen u hartelijk bedanken voor de ouderbijdrage!
We hopen dat we ook volgend jaar weer volop leuke activiteiten mogelijk kunnen maken
door uw bijdrage.
Heeft u vragen of ideeën of wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de
ouderraad, dan kunt u altijd uw klassenouder aanspreken. Ook kunt u de ouderraad
mailen via or@ikcvankampen.nl.

Vooruit kijken
Voor het nieuwe schooljaar wordt zoveel mogelijk voor continuïteit binnen zowel de
Ouderraad als de werkgroepjes gezorgd. Zo kunnen we voor de activiteiten die een nieuwe
insteek kregen, zorgen dat deze verder uitgewerkt en zodoende nog verder tot een succes
gemaakt kunnen worden.

Het bestuur:
Gaby van Baal, voorzitter
Hans Ham, penningmeester
1 juli 2017
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Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Voor altijd jong”.
De Kinderboekenweek werd gezamenlijk geopend op het plein aan de Willem Pijperstraat.
Er werd voorgelezen in de groepen door opa’s en oma’s, wat door de leraren als zeer
positief werd ervaren.
De gezamenlijke opening werd eveneens als zeer positief ervaren.

Werkgroep:
Lerarengeleding: Marja v.d. Hoest, Linda de Kok, Manon Bernouw
Oudergeleding: Miranda Voorburg, Ilona Netten.
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Sinterklaas
Nadat Sinterklaas vorig jaar in een nieuwer jasje was gestoken, is die lijn in 2015 doorgezet.
Ook dit jaar is, om de organisatie rondom het bezoek van de Sint meer gestroomlijnd te
laten verlopen zodat alle klassen evenredige aandacht kregen, er voor gekozen om de
kinderen van de onderbouw op bezoek te laten gaan bij de Sint in het speellokaal.
Dit jaar was het thema ‘Heel VanKampen bakt’.
Na het bezoek aan de onderbouw is de Sint naar de bovenbouw gegaan en heeft daar een
bezoekje aan de klassen gebracht.
Zowel de schoencadeautjes (hierbij werd ook rekening gehouden met eventuele allergieën)
als de cadeautjes op de dag zelf werden erg leuk gevonden.
De nieuwe opzet is door de kinderen, leerkrachten en ouders is ook dit jaar als zeer positief
ervaren.
Daar waar er nog aandachtspunten zijn voor de werkgroep bijvoorbeeld qua organisatie,
zullen deze meegenomen worden voor volgend schooljaar.

Werkgroep:
Lerarengeleding: Henriëtte Jansen, Monique v.d. Berg, Michelle Bouwer, Saskia Smit
Oudergeleding: Daniëlle v.d. Bogaard, Hans Ham, Ömer Ozturk, Gloria v.d Kaaij.
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Kerst
Dit jaar is de nieuwe insteek van vorig schooljaar verder ontwikkeld voor dit jaar.
Het thema was ‘Licht brengen’.
De kinderen hebben kerststukjes gemaakt waarvan er van elke klas één aangeboden is aan
bejaardentehuis Soenda, ook in het thema ‘licht brengen’ in de donkere dagen voor kerst.
’s Avonds zijn de kinderen van de onderbouw opgehaald door kinderen van de bovenbouw.
De kinderen liepen langs een spoor van lichtjes via de Dijksteeg en door een haag van
bovenbouw kinderen naar het plein aan de Willem Pijperstraat. De ouders stonden de
kinderen op te wachten op het plein. Daar werden vervolgens gezamenlijk liedjes gezongen
en warme chocolademelk gedronken.
Deze opzet werd als positief ervaren door de kinderen en ouders. Eventuele
aandachtspunten zullen komend schooljaar meegenomen worden.

Werkgroep:
Lerarengeleding: Manon v.d. Windt, Els Gerlofsma, Leontien Meijer, Annette van Veelen
Oudergeleding: Kim v. Loo, Saskia Huf, Mariska Lanser, Dennis Berveling, Gloria v.d. Kaaij
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Pasen
De werkgroep voor de paasviering heeft geen verzoek vanuit de directie gekregen om een
nieuwe insteek te bedenken. Deze viering leent zich daar minder voor dan de overige
vieringen.
Dit jaar werd er gespaard voor het goede doel ‘Kanjerkettig’. Meer informatie hierover is te
vinden op http://kanjerketting.nl/index.cfm
Ook was er dit jaar een VanKampen koor die liedjes ten gehore bracht in de kerk.
Na het paasontbijt in de klas gingen de leerlingen naar de kerk voor de viering aldaar.
Eventuele aandachtspunten zullen komend schooljaar meegenomen worden.
Voor volgend schooljaar zal gekeken worden of er ook voor deze viering een nieuwere
insteek mogelijk is.

Werkgroepleden:
Lerarengeleding: Henriëtte Jansen, Els Gerlofsma, Manon Bernouw, Mariska Groenewegen
Oudergeleding: Miranda Lenarduzzi, Maureen Preusz, Hans Ham, Daniëlle v.d. Bogaard
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Van Kampen Got Talent
Na het succes van de organisatie van Van Kampen Got Talent van vorig jaar, is de formule
hetzelfde gebleven.
En het resultaat mocht er wezen. Niet minder dan de Stadsgehoorzaal mocht wederom het
toneel zijn van het talent binnen de Van Kampenschool.
Zelfs de leraren mochten hun kunnen laten zien bij de opening.
In tegenstelling tot vorig jaar is er voor gekozen om de kinderen niet bij de Stadsgehoorzaal
op te laten halen door de ouders, maar gewoon bij school. Dit bleek een stuk minder
chaotisch te zijn dan vorig jaar.
Werkgroep:
Lerarengeleding: Manon van ’t Wout
Oudergeleding: Ömer Ozturk, Ilona Netten, Saskia Huf
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Sportactiviteiten
Dit jaar hebben we weer meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. En ook aan het
hockeytoernooi.
Waar vorig jaar de keepers tenues gesponsord werden. Zijn er dit jaar nieuwe sportshirts en
sokken aangeschaft door de Ouderraad.
Eventuele aandachtspunten van dit jaar zullen worden meegenomen voor de organisatie
van volgend jaar.

Werkgroep:
Lerarengeleding: Yvonne Mannion Vanover – Sloots
Oudergeleding: Mariska Lanser, …

Avondvierdaagse
Dit jaar is de Avondvierdaagse gecoördineerd door ouders vanuit de Ouderraad. In
tegenstelling tot vorig jaar kon men zich inschrijven via de Inschrijfplanner. Dit is voor de
Ouderraadleden die de Avondvierdaagse organiseren een stuk beter verlopen dan de
inschrijving van vorig jaar.

Werkgroepleden:
Oudergeleding: Ilona Netten, Miranda Voorburg, Mariska Lanser, Kim van Loo.
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Overige activiteiten
De Ouderraad heeft afgelopen schooljaar ook een bijdrage geleverd, qua inzet of geld, aan
de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolfotograaf
Dag van de duurzaamheid
Schoolontbijt
Schoolreisje
Afscheid groep 8
Natuur- en Techniekdag
Moeder- en Vaderdag
Warme truiendag
School bidons
Vlaggen/banners
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Financiële verantwoording
Bij de begroting is uitgegaan van 400 leerlingen maal de ouderbijdrage van €27,50. In het
totaalbedrag is uitgegaan van 10% van de leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet binnen
zou komen, later in het jaar is dit bijgesteld naar 5%. Daarnaast is er ook nog een klein
bedrag aan inkomsten van oud papier binnengekomen (€100,-).
Van het totaalbedrag van bijna €10.000,- zijn alle bovengenoemde activiteiten
georganiseerd. De werkgroepen hebben ieder een budget gekregen aan het begin van het
schooljaar.
De werkgroepen hebben ook de opdracht gekregen om (zoveel als mogelijk) binnen budget
te blijven.
Na elke activiteit is met de evaluatie een verantwoording per werkgroep naar de
penningmeester gestuurd zodat deze de begroting bij kon houden.
De werkgroepen zijn er in geslaagd om binnen het budget te blijven. Grotendeels is dit te
danken aan sponsoring van ondernemers uit de omgeving. Denk hierbij aan onder andere
de chocolademelk voor de kerstviering, de schoencadeaus voor de Sint etc.
Budget wat hierdoor is overgebleven is onder andere gebruikt voor de aanschaf van nieuwe
vlaggen en de school bidons.
Daarnaast zal budget wat nog over is gereserveerd worden voor eventuele toekomstige
grotere uitgaven.
Voor volgend jaar zal de Ouderraad kijken of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld
materiaal voor de naschoolse activiteiten aan te schaffen voor school.
Om volgend jaar weer al deze geweldige activiteiten te kunnen organiseren, is gebleken dat
wij de financiële middelen van het Schoolfonds zeker nodig hebben.

