Jaarverslag Oudervereniging Martinusschool schooljaar 2018-2019
Hierbij het jaarverslag van 2018-2019 van Oudervereniging Martinusschool. Het jaarverslag geeft
inzicht van de verschillende activiteiten/onderwerpen die vanuit de Oudervereniging georganiseerd
en ondersteund zijn.

Bestuur
Voorzitter: Erik van der Waal en Thamara Pothof
Secretaris: Monique Hol
Penningmeester: Anneke van Campen
Bestuursleden: Renske Lentjes, Tamara de Haan

Vergaderingen OV
Er hebben 7 vergaderingen plaats gevonden, waaronder 1 algemene ledenvergadering waarin het
jaarverslag en het financieel verslag is besproken.
Agenda en notulen zijn terug te vinden via de schoolsite en zo nodig opvraagbaar via de secretaris.
Het financieel jaarverslag is via de penningmeester opvraagbaar.

Financiën
Afgelopen jaar heeft 86,40% van de ouders de ouderbijdrage betaald, dit is (weer) iets minder als het
voorgaande jaar. Ook dit jaar hebben we meerdere herinneringsbrieven gestuurd aan niet betalende
ouders, heeft er een herinnering in de nieuwsbrief gestaan en is er nog een schrijven bij de personen,
die niet hadden betaald langs gebracht.
Vanuit de ouderbijdrage zijn o.a. betaald:
-

Sinterklaascadeaus voor alle klassen (een klassenkado)
Kosten versiering in en rondom school tijdens de verschillende jaargetijde en activiteiten
Kosten m.b.t. het eindejaar uitje (dit jaar ging het uitstapje naar Burgers’ Zoo in Arnhem)
Bijdrage eindejaar kamp groep 8
Klassenpot
Sportdag
Cadeau dag van de leraar
Bijdrage Bos
Versnaperingen tijdens diverse activiteiten

Luizenkammen
Coördinator: Renske Hock
Tijdens het luizenkammen wordt er per klas gekamd en dit wordt geregeld door de klassenouders.
Na elke schoolvakantie wordt er in de eerste week na deze vakantie gekamd. Ouders worden van te
voren door de klassenouders ingelicht. Per klas is er 1 persoon (klassenouder) wie als aanspreekpunt
inzake de luizen is benoemd. Deze persoon meldt of er wel of geen luizen zijn geconstateerd aan de
rest van de ouders.
Absentielopen
Coördinator: Anneke van Campen en Renske Hock
Elke ochtend en de maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag wordt er door een ouder absentie
gelopen. School en leraren geven aan dat ze dit erg prettig vinden gaan en willen het absentielopen
graag laten zoals het nu gaat.
Schoolfotograaf
Coördinator: Renske Hock en Anneke van Campen
De samenwerking met de fotograaf verliep dit jaar erg prettig. De fotograaf is 1 dag op school
geweest, met 2 personen. Dit was echter teveel werk voor 2 fotografen in 1 dag, waardoor besloten
is dat het volgende jaar de fotograaf met 3 personen komt fotograferen. Door de werkzaamheden
die de oudervereniging heeft verricht is voor deze dag een bedrag van € 160 aan de oudervereniging
betaald.
Martinusviering
Coördinator: Anneke van Campen en Renske Hock
Dit jaar is er door de kinderen een pot versierd voor het gasthuis (de kleuters) en de andere groepen
hebben de pot mee naar huis genomen. We hebben alle klassen voorzien van ranja en peperkoek.
Sinterklaas
Coördinator: Tamara de Haan, Mieke Burgers
Ook dit jaar zijn er weer activiteiten georganiseerd in het Gasthuis voor de kinderen van de
onderbouw, waar samen met de bewoners van het Gasthuis is geknutseld en spelletjes werden
gedaan.
Alle klassen hebben een cadeau van Sinterklaas gekregen.
Kerst
Dit jaar is de kerstviering weer ’s avonds geweest. Ieder kind heeft een gerecht meegenomen en
hebben gezamenlijk een heerlijk kerst diner in de klas gehad. De OV heeft ervoor gekozen om geen
kleine cadeautjes rond te brengen voor kerst, omdat kinderen in deze periode al genoeg lekkers
en/of cadeaus ontvangen.

De groepen 8 hebben een kerstavond voor ouders georganiseerd. Wij hebben hier een bijdrage voor
geleverd van € 80. Ook hebben wij als ov het plan van aanpak geschreven door de kinderen
doorgelezen en hier feedback op gegeven.
Verkeersexamen
Coördinator: Monique Hol, Tamara de Haan
Het verkeersexamen is geweest voor de groepen 7 en 8.
Carnaval
Coördinator: Monique Hol, Tamara de Haan
Dit feest wordt met school en carnavalsvereniging De Deurdouwers georganiseerd, OV wordt hierbij
betrokken i.v.m. de verkeersregelaars. Dit jaar hebben klassen een thema gekregen en hier een leuk
spandoek van gemaakt. Dit was extra feestelijk in de optocht.
Verkeersregelaars
Coördinator: OV
De verkeersregelaarsouders zijn ingezet bij de carnavalsoptocht.
Dag van de Leerkracht
De OV heeft deze dag wat lekkers neergezet in de koffiekamer.
Klassenouders
Coördinatoren: Anneke van Campen en Renske Lentjes
Er zijn 2 bijeenkomsten geweest om ervaringen uit te wisselen, en de klassenpot te verdelen en te
verantwoorden, de taakomschrijving klassenouder is naar het team gemaild en staat op de
schoolsite.
Ook dit jaar hebben de klassenouders een klassenpot ontvangen, 2.50 euro per kind, om hiervan
cadeaus voor leerkracht, een activiteit rondom een feestdag te bekostigen en bijvoorbeeld een kaart
bij speciale gelegenheden te kunnen kopen, de zogenaamde lief en leed pot. Dit wordt bekostigd uit
de ouderbijdrage.
Klassenouders houden een kasboekje bij en einde schooljaar wordt dit weer overhandigd aan de
penningmeester van de OV.
Overige punten
-

De ov heeft bij de Albert Heijn een actie gehouden voor statiegeldflessen als bijdrage voor
het schooluitje.
In het schooljaar heeft de OV diverse sponsorgelden opgehaald bij de Millingse
Ondernemers. Van dit geld is naast de subsidie die Vincent heeft ontvangen de Sprankel-tuin
gerealiseerd aan de voorkant van het schoolplein.

