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JAARVERSLAG 2019/2020 
 

Samenstelling bestuur per september 2019 
Voorzitter:  Dhr. Pieter Laugs Vice-voorzitter:  vacature 
Secretaris:  Mevr. Kasia Peeters Vice-secretaris:  vacature 
Penningmeester:  Mevr. E. van den Brekel Vice-penningmeester:  vacature 
Leden: Mevr. Wilma Hulsbosch, Mevr. Nadine Roijakkers, Mevr. Kyra Papachristos, Mevr. 

Astrid Theelen, Mevr. Desiree Leenarts, Dhr. Henny Janssen, Mevr. Bianca Beunen 
 
Samenstelling bestuur per augustus 2020 
Voorzitter:  Dhr. Pieter Laugs  Vice-voorzitter:  vacature  
Secretaris:  Mevr. Kasia Peeters Vice-secretaris:  mevr. Astrid Theelen 
Penningmeester: Dhr. Henny Janssen  Vice-penningmeester:  vacature 
Leden:  Mevr. Nadine Roijakkers, Mevr. Kyra Papachristos, Mevr. Desiree Leenarts, Mevr. 

Veronique Houben, Mevr. Bianca Beunen (vertegenwoordiging directie). 
  

Vergaderingen 
In het schooljaar 2019/2020 is in totaal 4 maal vergaderd door de Oudervereniging (OV). Tijdens die 
vergaderingen was er 4 maal een afgevaardigde van de directie aanwezig. Wegens COVID19 zijn twee 
vergaderingen afgelast. 
 
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering in het schooljaar 2019/2020 (oprichting OV was anno 2000), heeft 
plaats gevonden op maandag 26 augustus 2019. 
 
Werkgroepen 
Alle leden hebben een taak als coördinator in een werkgroep. Een aantal werkgroepen heeft geen 
doorgaan kunnen vinden i.v.m. COVID19 belemmeringen. De volgende werkgroepen hebben wel 
doorgang kunnen vinden: Avond 4-daagse, Musical, Sinterklaas, Carnaval, Schoolreisje groep 1-7, 
Versiering, Luizenbrigade en Schoolbibliotheek. 
De werkgroepen Kerst en Pasen zijn opgeheven omdat deze activiteiten door de ouderraad 
georganiseerd worden. Met de oplevering van de nieuwe speelplaats is er een nieuwe werkgroep in 
het leven geroepen; werkgroep Schooltuin.  
 
‘Collect to help and save the children’ 
De inzamelingsactie van gebruikte kleding e.d. is dit jaar weer goed verlopen, maar helaas wat minder 
succesvol als voorgaande jaren vanwege minder aanloop wegens COVID19. Op het schoolplein bij de 
kleuterspeelplaats staat nog steeds structureel een container voor oude kleding voor dit goede doel, 
zodra deze vol is, wordt deze geleegd. 



Open Dag 
De ouderraad verzorgde dit jaar niet, zoals in voorgaande jaren, de organisatie en catering voor de 
Open Dag. De Open Dag werd afgelast i.v.m. maatregelen tegen COVID19. We gaan ervan uit dat in 
2021 weer een volledige Open Dag georganiseerd mag/kan worden. 

Schoolactiviteiten 2020/2021 
De schoolactiviteiten voor het komende schooljaar zijn vooralsnog gelijk ingepland zoals de jaren 
voorafgaande aan COVID19. De schoolreis voor komend schooljaar is aan het eind van het schooljaar 
gepland i.p.v. aan het begin van het schooljaar i.v.m. de COVID19 maatregelen. 
 
Financieel 
Het schooljaar 2019/2020 is afgesloten met een klein negatief resultaat van € 16,94. Er is door de OV 
voorafgaande aan de COVID19 periode m.n. ingelegd voor statafels t.b.v. kind/ouder 
schoolevenementen, attributen voor de Kerstviering, de Rabobank fotoactie, snoepgoed en 
attributen voor Sinterklaas en Carnaval en een kampbijdrage voor groep 8 (onder voorbehoud van 
doorgang na de zomervakantie 2020). Met name de werkelijke kosten voor het zomerkamp groep 1-7 
(2019) waren groter dan begroot. Aan de inkomstenkant zagen we een kleine afname in de 
kledinginzamelactie t.o.v. het voorgaande jaar. 
 
Contributie 
Besloten is om het bedrag van de contributie gelijk te houden aan voorgaande jaren (te weten € 8,-), 
ondanks het kleine negatieve resultaat. 


