
Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier schooljaar 2014-2015 

 

Leden: 

De Ouderraad van SWS Op Wier bestaat uit: 

 

Miranda Wilbords, voorzitter, (moeder van Katalin gr. 6).  

Gerda Terpstra, penningmeester, (moeder van Robert gr. 8, Martijn gr. 6 en Leonie gr. 4) 

Ferdi Brik (vader van Melvin gr. 4 en Dylan van gr. 1) 

Amy Rutgers (moeder van Yara gr. 8, Inez gr. 6 en Marit gr. 4) 

Johan Meijaard (vader van Inge, gr. 7) 

 

De OR is blij dat er zich twee nieuwe leden kandidaat hebben gesteld: Marieke Salari en Sandra Pettinga. 

Hiermee is de OR weer op volle sterkte voor schooljaar 2015-2016. Voor het schooljaar daarna zoeken we nog een nieuwe penningmeester.   

Mochten mensen zich geroepen voelen dan kunnen ze zich melden bij Miranda Wilbords (0594-628362 of miranda@its-dsign.nl). 

Aangezien er volgend jaar meerdere leden stoppen dan zou het fijn zijn als nieuwe leden al even hebben meegedraaid. 

Het vinden van ouders om te helpen bij de activiteiten is geen probleem (alhoewel de donderdag wel lastig is, werkdag voor veel ouder). 

 

Samen met Rijanne is er een huishoudelijk reglement opgesteld met daarin de rechten en plichten van de OR. Deze is terug te vinden op de site. 

 

Verder is dit jaar het regulier overleg met de OR’s van het gehele OnderwijsTeam doorgezet en is er de eerste gezamenlijke ouderavond geweest 

met als thema Social Media. Het plan is om dit najaar weer een gezamenlijke ouderavond te organiseren, er zijn al enkele thema’s aangedragen. 

mailto:miranda@its-dsign.nl


Activiteiten: 

  

St. Maarten: 

Dit jaar begon met St. Maarten. Besloten is om dit jaar geen optocht te doen, maar het in de school en op het schoolplein te houden. Dit is prima 

bevallen. 

 

Sinterklaas:  

We zijn erg blij dat we een nieuwe, geschikte Sinterklaas (en pieten) hebben gevonden. Gelukkig zijn deze Sinterklaas en ook de pieten komend 

Schooljaar weer van de partij. Er is dit jaar gekozen voor een continue rooster met Sinterklaas voor de bovenbouw (onderbouw is vrij op 

vrijdagmiddag). Het pannenkoeken eten was geslaagd. 

 

Kerst: 

Kerst was verdeeld over twee activiteiten: op school een inzamelingsactie voor Unicef met diverse onderdelen en in de kerk werd het verhaal van 

Vadertje Panov door de kinderen gespeeld. Beide activiteiten kwamen goed tot hun recht. Een gezamenlijke afsluiting werd wel gemist. 

 

Pasen: 

Het eieren zoeken was dit jaar in de school. Dit bleek erg prettig te werken qua organisatie en de kinderen vonden het ook erg leuk. De paashaas 

had ook nog tijd voor een polonaise en we zijn niet meer weersafhankelijk: Prettig! De paaslunch valt altijd in de smaak en het Neut’n Schait’n 

was ook weer geslaagd. 
 

Musical en afscheidsavond groep 8 

De musical is uiteraard werk wat verzet wordt door de kinderen en leerkracht van groep 7 en 8.  

De OR verzorgt de koffie en thee voor dit belangrijke hoogtepunt. 

 

Informatieavond/Jaarvergadering MR en OR 

Bij de voorbereiding en totstandkoming van deze avonden is de OR tevens betrokken. 

 

Financiën: 

Het financieel verslag is/wordt uitgedeeld. Voor volgend jaar blijft de Ouderbijdrage op € 25. Door slim in te kopen houden we steeds kleine 

beetjes over waarmee we extra’s kunnen opvangen. Door de verbetering van de communicatie verliep het innen van de ouderbijdrage en 

schoolreisje gelden soepeler. 

 

 



De taken voor deze activiteiten zijn in overleg verdeeld onder de leden van de OR.  

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering ervan is steeds samengewerkt met de daarvoor verantwoordelijk gestelde teamleden. 

Bij verschillende activiteiten zijn veel ouders geweest, die geholpen hebben om één en ander succesvol te laten verlopen.  

Hartelijk dank daarvoor! 

We hopen ook het komende schooljaar weer op de hulp van vele ouders te kunnen rekenen. We hebben deze hulp echt hard nodig! 

 

 

Juni 2015 

 

 


