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Jaarverslag van de ouderraad 2019-2020 
 

De ouderraad was het afgelopen jaar samengesteld uit de volgende leden: 

• Hinke Ophuis (voorzitter) 

• Elly Brouwer (tevens MR lid) 

• Elies de Vries (verkeersouder) 

• Brigitte Saarberg 

• Marcel Schoonhoven 

• Simon van der Kamp 

• Dennis van Gelderen 

• Lonneke Heemskerk  

• Rieneke Huitema  

• Grietje Boersma (verkeersouders) (nieuw aangetreden dit schooljaar)  

• Geke Numan afgevaardigde Team 
 
Dit jaar nemen we afscheid van: 

• Elies de Vries (verkeersouder) 

• Marcel Schoonhoven 

• Simon van der Kamp 

• Rieneke Huitema (verhuizing)  

• Hinke Ophuis 
 
Het is een uitzonderlijk jaar geweest in verband met Covid-19. Voor de Ouderraad heeft dit ook geresulteerd in 
een ander programma dan in voorgaande jaren. Er zijn een aantal activiteiten komen te vervallen en ook de 
ondersteuning van de school bij nevenactiviteiten zoals de luizencontrole en schoonmaak zijn vanaf maart 2020 
komen te vervallen.  
 
Gedurende het eerste half jaar is er vier maal vergaderd hierin zijn de activiteiten gerealiseerd er zijn geen 
additionele commissie activiteiten geweest. In de afgelopen periode heeft de Ouderraad tevens processen 
geoptimaliseerd waardoor deze minder inspanningen vergen.  
 
Onderstaand de reguliere activiteiten waarmee de ouderraad zich bezig houdt met de status van dit jaar: 

• Samenstellen van de klussenlijst (gerealiseerd). 

• Coördineren luizen moeders (gerealiseerd tot en met maart 2020 is daarna komen te vervallen tot nader 
order). 

• School ondersteunen bij schoonmaak werkzaamheden (komen te vervallen tot nader order). 

• Organiseren van het sinterklaasfeest (gerealiseerd). 

• Organiseren van de avondvierdaagse (alternatief aangeboden door de organisatie, individuele deelname 
mogelijk). 

• Organiseren en begeleiden van verkeersacties (verkeersweek gerealiseerd). 

• Begeleiden van korfbalteams op toernooien (schoolkorfbal toernooi gerealiseerd, Friese kampioenschap is 
komen te vervallen). 

• Ondersteunen van verschillende festiviteiten op school zoals de supertoffe kids week (komen te 
vervallen).   

• Bezoek aan leden van het team bij geboorte en overlijden (gerealiseerd). 

• Schoenendoos actie Stichting Phoneo. (gerealiseerd)  

• Organiseren van een ouderavond (gerealiseerd). 
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De kerstviering vond dit jaar plaats in de eigen klas hetgeen door het team wordt georganiseerd wordt en geen 
inzet vraagt van de Ouderraad. De super toffe kidsweek is aangepast waardoor er geen inzet van de Ouderraad is 
geweest.  
 
Uitgelichte activiteiten:  
 
Schoolkorfbaltoernooi  
Met 42 deelnemers kan worden geconcludeerd dat de animo voor deelname aan het 
schoolkorfbal toernooi  vorser was dan in voorgaande jaren. Vanaf groep drie is 
deelname mogelijk en dit jaar waren er voor het eerst twee teams in de jongste 
leeftijdscategorie. Het was een waardevolle activiteit waarbij samenhorigheid was 
tussen de leerlingen in alle leeftijdscategorieën. Drie teams hebben zodanig goed 
gespeeld dat ze waren uitgenodigd voor het Friese Kampioenschap hetgeen helaas is 
komen te vervallen in verband met Covid-19.  
 
Ouderavond positief opvoeden  
In samenwerking met de GGD Fryslân is er een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerde ouders voor 
leerlingen uit alle groepen. Onderwerp was positief opvoeden bestaande uit een presentatie over luisteren, regels 
en de omgang positief/negatief gedrag. Er was eveneens een interactief gedeelte waarin ouders met elkaar aan de 
slag zijn gegaan met de besproken materie. Een leerzame avond voor de aanwezigen met nieuwe inzichten. 
 
Lonneke Heemskerk - Voorma, voorzitter Ouderraad 


