OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ANGELA - ECHT
Secretariaat
Penningmeester

: Mevr. K. Peeters
: Mevr. E. van den Brekel

Jaarverslag over 2018/2019 Basisschool Angela - Echt.
Samenstelling bestuur in september 2018
Voorzitter
: Dhr. P. Laugs
Vice-voorzitter
: mevr. S. Damoiseaux
Secretaris
: Mevr. K. Peeters
Vice-secretaris : vacature
Penningmeester : Mevr. E. van den Brekel
Vice-penningmeester: vacature
Leden
: Mevr. Wilma Hulsbosch, Mevr. Kyra Papachristos, Mevr. Nadine Willekens,
Dhr Bart Sevriens, mevr. S. Damoiseaux, Mevr. A. Theelen

Aan het einde van het schooljaar was de bestuurssamenstelling als volgt
Voorzitter
: Dhr. P. Laugs
Vice-voorzitter
: mevr. S. Damoiseaux
Secretaris
: Mevr. K. Peeters
Vice-secretaris : vacature
Penningmeester : Mevr. E. van den Brekel
Vice-penningmeester : vacature
Leden
: Mevr. Wilma Hulsbosch, Mevr. Nadine Willekens, Mevr. Kyra Papachristos,
Mevr. G. Kockelkoren, Dhr. P. Laugs, Mevr. S. Damoiseaux, Mevr. A. Theelen

Vergaderingen.
In het schooljaar 2018/2019 is in totaal 7 maal vergaderd door de Oudervereniging. Tijdens
die vergaderingen was er 7 maal een afgevaardigde van de directie aanwezig.
Algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering in het schooljaar 2018/2019, van de in 2000 opgerichte
Oudervereniging, heeft plaats gevonden op dinsdag 18 september 2018.
Werkgroepen.
Alle leden hebben een taak als coördinator in een werkgroep. Ook dit jaar werd gewerkt in de
volgende werkgroepen: Musical, Sinterklaas, Carnaval, Open dag( team OV),
Spelendag/Koningsdag, Avond 4-daagse, Kerst, Schoolreisje, Eindejaarsfeest, Gezondheid en
zorg, Versiering, Luizenbrigade en Overblijven.
Collect to help and save the children.
De inzamelingsactie van gebruikte kleding e.d. is dit jaar weer heel goed verlopen. Op het
schoolplein bij de kleuters staat nog steeds structureel een container van Collect to help voor
oude kleding, zodra hij vol is wordt deze geleegd.
Open Dag.
De ouderraad verzorgde ook dit jaar net als voorgaande jaren de catering van de Open Dag.
Tevens werden er weer extra acties gehouden zoals het schminken en de verkoop van broodjes
knakworst.

Schoolactiviteiten 2019/2020
De schoolactiviteiten voor het komende schooljaar zijn gelijk aan die van het afgelopen
schooljaar. De schoolreis is aan het begin van het schooljaar i.p.v. aan het eind van het
schooljaar. Het paasontbijt zal voor de 3e keer door de OV geregeld worden.
Financieel
Het schooljaar 2018/2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 412,05.
Contributie
Besloten is om het bedrag van de contributie gelijk te houden aan voorgaande jaren (te weten
€ 8,--). Ondanks het positieve resultaat is een verlaging van de contributie niet aan de orde.
De OV zou meer kunnen bijdragen aan verschillende werkgroepen. Het betreft kosten die nu
door school worden gedragen of slechts eenmalig door de OV zijn bijgedragen.
De OV zou structureel kunnen bijdragen in deze kosten (bijvoorbeeld schoolreis, waardering
overblijfouders). Mocht dit niet wenselijk zijn, dan is een verlaging van de contributie
wellicht volgend jaar aan de orde.

