Jaarverslag Ouderraad (OR)
Schooljaar 2016/2017

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst, wat leuk dat u het jaarverslag Ouderraad leest 
Ter afsluiting van het schooljaar van de Katholieke Basisschool Het Palet is het gebruikelijk
om een jaarverslag te maken. Wij als Ouderraad proberen in dit verslag de
ouders/verzorgers te laten zien wat er allemaal aan activiteiten wordt georganiseerd op Het
Palet. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage die u als
ouders/verzorgers betaalt.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar 2016/2017 bedroeg € 39,- per
kind. Daarvan werd € 7,- per kind gereserveerd om o.a. materiaal voor het zelfstandig
werken te kunnen aanschaffen. De andere € 32,- per kind is voor de OR.
Eén keer per jaar stelt de penningmeester de begroting op. Deze begroting wordt voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad (MR). Uit deze begroting is het budget voor de werkgroep
voortgekomen en het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage. Tevens wordt het bedrag van
de vrijwillige ouderbijdrage elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering tezamen met de
ouders/verzorgers vastgesteld.
Om u wat meer duidelijkheid te geven over wat de OR nu precies doet voor de school, vindt
u op de laatste bladzijde van de welkomstbrief, die ieder nieuw OR-lid ontvangt als hij/zij zich
bij de OR voegt.
Verder willen wij u heel graag laten zien, wat ik hierboven ook al schreef, welke activiteiten
Het Palet allemaal organiseert voor uw kinderen en wat deze activiteiten allemaal kosten.
Hierdoor krijgt u meer inzicht wat er precies met uw vrijwillige ouderbijdrage gebeurt.
Mocht u de kosten nog specifieker uitgewerkt willen zien dan kunt u de begroting en het
financieel verslag vinden op de website van de school onder het kopje ouderraad.
Dan wens ik u voor nu, veel lees plezier!
Met vriendelijke groet,
Ilonka van den Berg
Voorzitter ouderraad

Doel ouderraad
De ouderraad ondersteunt de school met het organiseren van alle activiteiten.
Samenstelling
Voor het schooljaar 2016/2017 was de ouderraad als volgt samengesteld:
Ilonka van den Berg
Eelco de Voogt
Barbara Mastop
Natascha van Herk
Stefan Kindt
Marijke Kok
Annie Rövekamp
Ellen Degenaar
Louise Ruiterman
Monica Zomer-Rodenburg
Sietske van Alderwegen
Gaby van der Linden
Betty Afanador Castañeda
Petra Schippers

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Annemieke Weijsters
Mieke Moers

buitengewoon lid
buitengewoon lid

Werkgroepen
Om alle activiteiten die op school plaatsvinden gestalte te geven, zijn er door de ouderraad
een aantal werkgroepen samengesteld uit leden van de ouderraad en het onderwijsteam.
De werkgroepen vergaderen zo vaak als zij nodig achten.

Schoolreis
Dinsdag 13 september zijn er 88 kleuters naar Plaswijckpark gegaan en 243 kinderen uit
groep 3 tm 7 naar Drievliet. Ieder kind betaalde 23 euro voor dit schoolreisje.
Ondanks wat tegenslag rond de betaling bij Drievliet, er bleek bij de kassa direct betaald te
moeten worden, was het een erg geslaagde schoolreis.
De dag was erg warm, maar gelukkig hadden alle kinderen voldoende drinken mee om de
dag door te komen, afspraken rond het niet-trakteren op ijsjes zijn door iedereen goed
opgepakt. De begeleiders bij de kleutergroepen hebben aangegeven volgend jaar weer naar
Plaswijckpark te willen, het park bevalt iedereen goed. We waren dit jaar in de gelukkige
omstandigheid dat in april al bekend was dat Drievliet op deze dag open zou gaan voor de
schoolreizen, er waren toen al voldoende scholen cq. leerlingen aangemeld. Voor ons een
prettige mogelijkheid om te variëren in het programma van groep 3 t/m 7.
Organisatie :Marijke, Annie, Monica,
De extra ouderbijdrage voor dit schoolreisje was € 23,- per kind.

Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober was de KINDERBOEKENWEEK.
Het thema van dit jaar was “Voor altijd jong”.
Organisatie
Kosten

: Jolanda, Mandy, Annie en Natascha
: € 98,-

Voorleeswedstrijd
Voor de groepen 4 t/m 8 hadden we iets speciaals georganiseerd. Voor hen was op
woensdagavond 12 oktober de Voorleeswedstrijd.
De voorleeswinnaar van elke klas mocht in de aula zijn/haar voorleeskunsten laten horen.
Er werden dan 2 schoolkampioenen gekozen. Een voor de groepen 4, 5 en 6. En eentje voor
de groepen 7 en 8.
Op woensdag 28 oktober was het dan eindelijk zover. De beste voorlezers uit elke groep
(Julian Mulder, Jadey van Rijs, Tristen Jansen, Michaëla Commissaris, Selena van den
Nouweland, Hamno Rashid, Lisa Korendijk, Safae Kheinette, Xavier Hagebeek, Barbara
Degryse en Claire Parlevliet) zaten vol spanning klaar in de aula om een stukje uit hun boek
voor te lezen.

Onder aanmoediging van papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en natuurlijk ook klasgenootjes
lieten ze allemaal horen hoe goed ze konden lezen. Er kwam ook bezoek! Oma Riet en opa
Johnnie kwamen naar de “Kinderkoekenweek”. Zuster Cindy zorgde goed voor ze. In de jury
zaten meester Hans, juf Leonie en juf Paula.
Uiteindelijk is de kampioen uit groep 4 t/m 6 Jadey van Rijs (4B) geworden en uit groep 7/8
Xavier Hagebeek (8A).
Alle deelnemers werden voor hun prestatie beloond met een mooie boekenlegger en een
cadeautje.
Organisatie
Kosten

: Jolanda, Mandy, Annie en Natascha
: zijn verwerkt in de Kinderboekenweek.

Het Sinterklaasfeest
Ook dit jaar was de Sint weer in ons land en wat genieten we er altijd weer van!
Gelukkig waren er ook weer super veel behulpzame ouders die zich hebben ingezet om de
school om te toveren en te versieren voor het Sinterklaasfeest.
De ouderraad was al in september bezig met de voorbereidingen en het is elk jaar weer een
klus om alles vlekkeloos te laten verlopen. Maar door ieders enthousiasme was alles super
gegaan.
Dit jaar was het thema bakken en ook bij ons was er een Piet aanwezig om alle kinderen te
helpen met pepernoten maken.
Ook was onze gymleerkracht Peter en de Ouderraad druk in de weer geweest met de Pieten
om een leuke pietengymles te organiseren. Er was een Pietengym voor de kleuters op
school en de groepen 3 t/m 6 kregen hun Pietengym in de gymzaal. Uiteraard hebben alle
kinderen hun Pietendiploma gehaald.
De kinderen mochten natuurlijk ook dit jaar weer hun schoen zetten. Op donderdag 17
november was de dag aangebroken dat ze hun schoen mee mochten nemen. Je hoorde al
luid uit de klassen komen dat ze rommelpiet aan het roepen waren en natuurlijk waren de
Pieten dit jaar weer geweest om een beestenboel in de klassen achter te laten.
Uiteindelijk kwam Sinterklaas met zijn Pieten aangefietst op 5 december met Sinterklaas
voor in de bakfiets. Hij heeft de groepen 1 t/m 4 ontvangen in de aula en is bij de andere
groepen nog even in de klas geweest. Stiekem ging hij ook nog even kijken bij de kinderen
op het schoolplein.
Organisatie : Ellen, Louise, Annie, Ilonka, Gaby, Sietske, Stephan, Lotte en Mandy
Kosten : € 1.183,-

Kerstviering/Goede Doelen Actie
Direct na het sinterklaasfeest is de school geheel omgebouwd in kerstsfeer. Op
donderdagavond was er het sfeervolle kerstdiner en vrijdagmorgen hebben we het kerstfeest
gevierd in onze wijkparochiekerk "De Wijngaard”. Tijdens de viering zijn er ingezamelde
levensmiddelen symbolisch overhandigd aan de Voedselbank in Zoetermeer.
Er was een voedselverzamelingsactie voor de voedselbank gestart. Er is enorm veel
ingezameld. Van soep, crackers, chocolade, koekjes, pasta, rijst, olijfolie, thee,
chocolademelk, lactose vrije producten, mandarijnen tot douchegel en badschuim.
Donderdagochtend waren de ingezamelde producten door medewerkers van de
voedselbank Zoetermeer bij ons opgehaald. Ze waren onder de indruk van wat jullie met
elkaar hebben verzameld. Zij zullen pakketten samenstellen en dit verdelen onder de
mensen die juist nu iets extra’s kunnen gebruiken. Wij willen namens de voedselbank
Zoetermeer iedereen bedanken voor de geweldige opbrengst.
Organisatie
Kosten

: Monica, Chella en Willie
: € 350,-

Sportdag groepen 1 en 2
Op woensdag 12 april hebben de kleuters genoten van een sportdag in de gymzalen aan de
Groen-blauwlaan. Er waren maar liefst 10 spellen uitgezet: van zwieren en zwaaien aan de
ringen tot paaltjes voetbal, van sumo-worstelen tot slingeren aan de touwen en van een
heuse ‘hobbel-debobbel-baan’ tot aan een aardappel-estafette. Tussendoor werd er door de
OR gezorgd voor een lekker bekertje limonade en een stuk komkommer voor alle kinderen.
De inzet van alle kinderen is beloond met een mooi donkerblauw sportdag-vaantje.
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de fantastische inzet van de Ouderraad en
natuurlijk door de vele ouders die de begeleiding van een groepje op zich hebben genomen.
Via deze weg heel hartelijk dank voor jullie medewerking! Het was een geweldige, sportieve
ochtend! De werkgroep sportdag kleuters
Organisatie
Kosten

: Stefan, Petra, Gaby, Natasja, Chella en Peter
: € 155,-

Sportdag groepen 3 en 4
Op woensdag 5 april heeft de sportdag van de groepen 3 en 4 in de gymzaal aan de
Groenblauwlaan plaats gevonden. Met de hulp van de ouders, de juffen en de meesters
hebben de kinderen tussen 8:15 uur en 12 uur van een leuke en sportief dag genoten.
De kinderen waren in verschillende groepen georganiseerd en elke groep droeg een T-shirt
met een verschillende kleur. De gymzaal was mooi versierd met tekeningen van de kinderen,
ballonnen en slingers en de activiteiten waren gericht op de leeftijd van de kinderen en hun
ontwikkeling. Bij elke activiteit konden de groepen punten krijgen. Elke groep was door een
ouder begeleid. In de opening hebben de kinderen de choreografie van het liedje van de
Koningsspelen 2017 OKIDO van meester Peter geleerd.

Tijdens de pauze hebben de kinderen en de ouders stukjes fruit en ontbijtkoek gegeten, ook
limonade en stukjes komkommer.
Aan het eind van de activiteit hebben de 3 groepen die meer punten hadden gehad een
medaille gekregen (brons, zilver en goud). Iedereen heeft ook een vaantje gekregen.
Organisatie: Monica, Betty, Peter, Willie, Maryam
Kosten
: € 155,-

Sportdag groepen 5/8
Donderdag 20 april was de sportdag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. De sportdag werd
gehouden in sportcentrum De Veur en op het grasveld in het Hoekstra-park. Mede dankzij
het stralende weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde sportdag. Veel dank gaat
uit naar de werkgroep, samengesteld uit teamleden en ouderraadsleden, die deze sportdag
heeft voorbereid. Ook heel veel dank aan de vele hulpouders die de dag hebben begeleid.
Organisatie
Kosten

: Ellen, Monica Aad-Jan en Peter
: € 309,-

Paasviering
Op 13 april hebben de kinderen van de school van groep 1 tot en met groep 8 samen Pasen
gevierd in de kerk de Wijngaard. Het thema van dit jaar was “Opstaan”. De kinderen konden
leren over de verschillende betekenissen van opstaan en hoe ze die in hun dagelijks leven
kunnen gebruiken.
De viering begon met een opening door de Voorganger Matthe en de kinderen van de
onderbouw die mooie zelfgemaakte voorjaarsbloemen droegen. De kinderen van groep 3 en
4 hebben ook mee gedaan met een mooi lied. De kinderen van de bovenbouw hebben
mooie reflecties en teksten voorgelezen.
Het verhaal van de Bijbel was centraal en alle kinderen hebben paasliedjes mee gezongen.
De kerk was mooi versierd met een grote regenboog, de slogan van de viering en bloemen
van papier die de kinderen van groep 6 samen met de werkgroep van de ouderraad hebben
gemaakt.
Aan het eind van de viering hebben de kinderen een spekje gekregen en zijn naar school
teruggelopen. Op school heeft elke groep met de hulp van de ouders een gezellige
paaslunch gehad.
Organisatie
Kosten

: Monica Zomer, Betty Afanador, Thea Roos, Lotte Huigsloot.
: geen kosten

Musical groepen 8
Wederom is er een fantastische musical opgevoerd door de kinderen van groep 8.
Alle leerlingen van Het Palet hebben de musical gezien en ook waren er 3 ochtenden voor
belangstellenden buiten de school.
Op drie afsluitende avonden konden de ouders genieten van een laatste optreden van hun
kind op Het Palet.
Aan het einde van de musical hebben alle leerlingen van de groepen 8 een blijvende
herinnering van de ouderraad gekregen in de vorm van een USB-stick met het logo en de
naam van de school.
Tijdens de voorstellingen voor de opa’s en oma’s werd er voor de liefhebber koffie en thee
met een koekje geserveerd. Na de avondvoorstellingen werd er ook een hapje en een
drankje aangeboden.
Organisatie
Kosten OR

: Stephan, Marijke
: € 141,-

Overige activiteiten
Excursies
Elke groepsleerkracht mag min of meer zelf bepalen waar zij naar toe gaan.
De groepen 1/2 zijn naar het Stadsmuseum geweest.
Kosten : € 140,De groepen 3 zijn naar het Haags Historisch Museum geweest.
Kosten : € 340,De groepen 5 zijn naar Naturalis geweest.
Kosten : € 388,Groep 6 is naar het Techniek Museum in Delft geweest.
Kosten : € 270,Groep 7 is naar het Techniek Museum in Delft geweest.
Kosten : € 318,Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan diergaarde Blijdorp.
Kosten : € 557,Kosten totaal : € 2.013,-

Dekkerloop
Op zondag 22 januari vond de zesde editie plaats van de Rokkeveense Dekkerloop. Het
Palet deed voor de tweede keer mee. Na een warming up werd in de stralende zon het
startschot gegeven en renden bijna 50 kinderen van Het Palet zo snel als ze konden een
rondje om het Dekkermeer. Als beloning ontvingen alle deelnemers een prachtige medaille.
Na de prijsuitreikingen werd door Andy Oskam bekend gemaakt dat de kinderen van
basisschool Het Palet het snelst gelopen hadden! Wij mochten de prachtige wisselbeker mee
naar school nemen! Wat een geweldige prestatie.
Organisatie
Kosten

: Jolanda, Monica
: geen kosten

Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden beheerd in de OR kast en via de mail kunt u laten weten als u
iets kwijt bent. Een aantal maal per jaar is er een aangekondigde uitstalling en gelukkig
vinden we regelmatig iets terug!
Organisatie
Kosten

: Monica
: geen kosten

Avondvierdaagse
De avond 4 daagse werd dit jaar gehouden van maandag 29 mei tot en met donderdag 1
juni. De inschrijvingen vooraf gingen nog harder dan vorig jaar. De teller bleef stil staan bij 98
kinderen! Wauw, wat een grote groep waar we de 4 daagse mogen starten!
We lopen 4 avonden een route van 5 kilometer door en rond het Stadshart. Iedere avond is
er voor alle kinderen iets te eten en te drinken bij de rustplaats. Ook Kern kinderopvang biedt
dagelijks iets lekkers aan.
Na 4 dagen lopen ontvangen alle ingeschreven kinderen bij de rustplaats een medaille. En
op het Marktplein worden we feestelijk ingehaald door meester en juffen en door meester
Hans die voor ieder kind een Palet medaille heeft met een snoepje! Heel feestelijk!
Volgend jaar willen we naast de 5 ook de 10 kilometer gaan lopen. Maak je vader en moeder
dus maar alvast enthousiast!
Organisatie
Kosten

: Annie, Monica
: geen kosten

Ouderbedankje
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar een weer klein presentje beschikbaar gesteld aan
de vele hulpouders zonder wie de school echt niet kan!
Omdat het Palet ook deel wil uitmaken van een duurzame maatschappij is er dit jaar
gekozen voor een stoffen schoudertas. De tas werd positief ontvangen!
Organisatie : Natascha
Kosten
: € 174,-

Welkomstbrief

Welkom bij de Ouderraad 
Super dat je je hebt aangemeld bij de ouderraad (OR). Wij kunnen je hulp goed gebruiken. Middels deze
informatiebrief geven wij je een korte uitleg over wat de OR precies doet.
De OR komt ongeveer 6 keer per jaar met zijn allen bijeen om te vergaderen. De vergadering vindt plaats op
school in de aula (tussen de kleuterklassen en groepen 3) en begint om 20:00uur. Aanwezig daarbij zijn alle ORleden, 1 (vast) teamlid en iemand van het managementteam. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.
Deze wordt d.m.v. e-mail verspreid over alle leden. Daarnaast is er, als nodig, contact via de e-mail. Verder is er
nog 1x per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) die georganiseerd en voorgezeten wordt door de OR.
Naast de algemene OR-vergaderingen is het de bedoeling dat je met een aantal werkgroepen meedoet. Iedere
werkgroep is verantwoordelijk voor een activiteit die door de OR wordt georganiseerd en/of door de OR wordt
ondersteund bij de organisatie van de teamleden. Een aantal werkgroepen zijn bijvoorbeeld:





Schoolreisje
Sinterklaasfeest (vanaf aankomst Sint in het land tot bezoek op school)
Sportdag
Avond4Daagse

De OR stelt jaarlijks de activiteitenlijst op. Vanuit het team en de OR wordt een werkgroep geformeerd die een
activiteit met elkaar uitwerken. Elk lid van de OR participeert in drie werkgroepen. De keuze voor welke
werkgroepen is vrijblijvend. De werkgroep bestaat uit een aantal team- en OR leden. De grootte van de
werkgroep verschilt per activiteit. Eén OR-lid en één teamlid zijn coördinator van de werkgroep. Zij zijn samen de
kartrekker en het aanspreekpunt van de werkgroep. Bij de penningmeester is het budget van de werkgroep
bekend. Na elke afgesloten werkgroep komt er een evaluatie waar de plus- en eventuele verbeterpunten worden
vastgelegd voor het komende schooljaar.
Daarnaast kan de OR ook gevraagd worden om te assisteren bij schoolactiviteiten zoals bijvoorbeeld
ouderavonden, kinderen een avond begeleiden bij het dierengeluidenspel, spooktocht tijdens kampweek van
groep 8, de SVP assisteren bij de sponsorloop, etc.
Eén keer per jaar stelt de penningmeester de begroting op. Deze begroting wordt voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad (MR). Uit deze begroting is het budget voor de werkgroep voortgekomen en het bedrag
van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de ALV tezamen
met de ouders/verzorgers vastgesteld.
Het bestuur van de OR bestaat uit:






Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Team
Management

: Ilonka van den Berg
: Natascha van Herk
: Eelco Voogd
: Mieke Moers
: Annemieke Weijsters

Om de sfeer erin te houden en om eens buiten de vergaderingen om met elkaar te kunnen kletsen, hebben wij
aan het begin van het schooljaar een jaarlijkse BBQ. Voor deze BBQ worden niet alleen de leden van de OR
uitgenodigd, maar ook het team, de Stichting Vrienden van Het Palet (SVP) en de MR.
Wij doen het tenslotte met zijn allen!! 
Met vriendelijke groet,
Ilonka van den Berg
voorzitter Ouderraad

