Jaarverslag ouderraad (OR)
Schooljaar 2020/2021

Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn dat u de tijd neemt om het jaarverslag van de ouderraad, over het bijzondere
schooljaar 2020-2021 te lezen. Wat was het een vreemd jaar!
Ter afsluiting van het schooljaar van kc Het Palet is het gebruikelijk om een jaarverslag te
maken. Door middel van dit verslag proberen wij vanuit de ouderraad de ouders/verzorgers
te laten zien wat er allemaal aan activiteiten wordt georganiseerd op school. Deze activiteiten
worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage die u als ouders/verzorgers
betaalt. Maar dit schooljaar is wel heel anders gelopen dan alle andere jaren.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2020/2021 bedroeg € 39,- per
kind. Van dit bedrag is 18% uitgegeven aan o.a. materialen voor zelfstandig werken, de
andere 82% werd gereserveerd voor activiteiten georganiseerd door de ouderraad.
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 werkgroepen
voortgekomen en het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering
tezamen met de ouders/verzorgers vastgesteld. Dit jaar was de Algemene Leden
Vergadering gepland op dinsdag 23 november as. Helaas heeft dit door Corona maatregelen
geen doorgang kunnen vinden. Het jaarverslag en financieel overzicht zijn op de website van
de school geplaatst.
Gebruikelijk laten wij door middel van dit jaarverslag zien welke activiteiten kc Het Palet
allemaal organiseert voor uw kinderen en welke kosten hiermee gepaard gaan. Omdat dit
jaar alles anders is dan normaal zijn enkele activiteiten niet doorgegaan dit jaar. Toch willen
wij u inzicht geven in wat er precies met uw vrijwillige ouderbijdrage gebeurt. Zo heeft de
ouderraad dit schooljaar kunnen ondersteunen in de aanschaf en bedrukking van nieuwe
hesjes. U heeft ze vast al voorbij zien komen op de sociale media van de school.
Mocht u de kosten nog specifieker uitgewerkt willen zien, dan kunt u de begroting en het
financieel jaarverslag vinden op de website van de school onder het kopje ‘Onze school’,
ouders en or.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Monica Zomer
Voorzitter Ouderraad

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.

Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober was de KINDERBOEKENWEEK.
Het thema van dit jaar was: “En toen?”.
De Kinderboekenweek werd op woensdag 30 september officieel geopend. De
gangenversierwedstrijd en voorleeswestrijd maken hiervan onderdeel uit.

Gangenversierwedstrijd
Om alle kinderen van de school bij de Kinderboekenweek te betrekken was net als vorig jaar
de ‘gangenversierwedstrijd’ een onderdeel. Alle kinderen kregen een kleurplaat mee naar
huis die als format voor een aankleedpop kon dienen. Deze kleurplaat had natuurlijk alles te
maken met het thema van de Kinderboekenweek. De kinderen mochten zelf kiezen of ze
deel wilden nemen aan de wedstrijd. Ze mochten de kleurplaat inkleuren, versieren,
uitknippen of het gebruiken als ‘mal’ voor een 3D kunstwerk. De jury koos voor iedere unit 1
winnaar. De winnaars ontvingen een leuke prijs!

Voorleeswedstrijd
Ook de voorleeswedstrijd was dit jaar anders van opzet. De voorleeswedstrijd vond plaats
op vrijdag 9 oktober, onder schooltijd. Zoals gewoonlijk werden er in de groepen voorrondes
gehouden. Van de groepen 5 t/m 8 deed er per groep 1 winnaar mee aan de
voorleeswedstrijd. Door de voorleeswedstrijd onder schooltijd te houden, was het voor de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogelijk om bij de wedstrijd aanwezig te zijn en hun
klasgenoot aan te moedigen zodat hopelijk alle kinderen geïnspireerd worden om zelf te
gaan lezen! Een vakkundige jury beoordeelde alle lezers en koos de uiteindelijke winnaars.
Ook de winnaars van de gangenversierwedstrijd ontvingen op die dag hun prijs.
Alle deelnemers werden voor hun prestatie beloond met een mooie boekenlegger en een
cadeautje.

Organisatie:
Kosten:

Chella, Henriëtte, Jeanineke en Natascha
€ 165,59

Het Sinterklaasfeest
Ondanks alle coronamaatregelen is het Sinterklaas toch gelukt om naar Nederland te komen
dit jaar.

De school was vlak voor de intocht in november mooi versierd door de Sintcommissie, met
hulp van meester Theo voor de verlichting.
Heel veel ouders hadden pakpapier en dozen en zelfs al ingepakte pakjes meegegeven of
op de versieravond naar school gebracht.
De kinderen mochten in de eerste week hun schoen zetten, dit leidde tot een uitnodiging
voor de rommelpieten. Die zijn dan ook geweest: tafels en stoelen lagen op hun kant,
werkjes door elkaar, het was een grote bende in de klas, maar het was door de kinderen ook
vrij vlot weer opgeruimd.
Op 26 november was de Pietengym. Voor de groepen 1-2 op school en de groepen 3 t/m 5
in de gymzaal aan de Groenblauwlaan. Er is veel geklommen, gebalanceerd op dakgoten en
pakjes in schoorstenen gestopt. De kinderen hebben allemaal een Pietendiploma verdiend.
En het was uiteraard afwachten of Sinterklaas dit jaar ook naar school zou komen,
aangezien Sinterklaas dit jaar vanuit het Pietenhuis werkte. Maar gelukkig heeft hij voor kc
het Palet een uitzondering gemaakt. Door de coronamaatregelen mocht hij dit jaar niet veel
Pieten meenemen, maar het was alsnog een heel groot feest.

Organisatie:
Kosten:

Peggy, Hilly, Ellen, Gaby, Sietske, Tamara, Miranda, Marion en Jeanineke
€ 888,11

Sportdagen
Na de meivakantie staan traditioneel de sportdag op het programma. Door de landelijke
maatregelen is het nog niet mogelijk om de sportdag in de gymzaal te organiseren maar
deze wordt per klas door de gymdocent in samenwerking met de stagiaires gevierd. De
ouderraad ondersteunt met pakjes drinken en een ijsje.

Organisatie:
Kosten:

Marloes, Tamara, Miranda, Nina
€ 77,33

Eindfeest met springkussen
Aan het einde van het schooljaar was er gelukkig steeds meer mogelijk om te organiseren.
Het eindfeest is in de vorm van een klassenfeest gevierd. De bovenbouw heeft tijdens het
eindfeest de beschikking over een fantastisch springkussen. De onderbouw heeft zich
eveneens met een springkussen van kleiner formaat vermaakt. Tevens waren er allerlei
buitenspelletjes, zoals 4 op een rij e.d.

Organisatie:
Kosten:

geen hulp vanuit or
€ 157,00

Musical groepen 8
Ook dit jaar hebben de groepen 8 weer een mooi afscheid van de basisschool. De musical
werd dit jaar maar liefst professioneel gefilmd en voor ouders in de bioscoop vertoond.
Uiteraard hebben alle schoolverlaters de traditionele USB stick ontvangen vanuit de
ouderraad.
Organisatie:
Kosten:

geen hulp vanuit ouderraad
kosten zijn opgenomen in schooljaar 2019-2020

Overige activiteiten
Excursies
I.v.m corona zijn er geen excursies geweest.

Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden beheerd in de or kast en via de mail (gvpalet@hotmail.com)
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:

Petra
geen kosten

Schoolfotograaf
Het werd ons dit jaar door COVID-19 wel erg spannend gemaakt of de fotograaf wel bij ons
op school mocht komen. We hadden al besloten gezien de ervaringen van afgelopen jaren
om met een nieuwe schoolfotograaf in zee te gaan.
Met de nodige inzet, flexibiliteit en overleg is het ons toch gelukt om de fotograaf van “de
nieuwe schoolfoto” op school te laten komen.
Hij heeft van alle kinderen foto’s gemaakt, zelfs de klassenfoto is gelukt zodat het schooljaar
2020/2021 niet ontbreekt aan de reeks.
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM mogen we best wel zeggen dat het 3
leuke, gezellige dagen zijn geweest. Er is weer veel gelachen.
Dit jaar niet de gebruikelijke klassenfoto maar de coronaproef klassenfoto, is voor de
verandering toch nog heel leuk geworden.

Er waren nog wat kleine puntjes ter verbetering maar deze hebben we meegenomen naar
volgend schooljaar. Het komend schooljaar hebben we hopelijk iets meer vrijheden, maar de
tijd zal het leren. Er zijn bij deze fotograaf in ieder geval volop mogelijkheden.
Organisatie:
Kosten:

Petra
geen kosten voor de or

Ouderbedankje
Voorgaande jaren werd aan de ouders die veel op school geholpen hadden een klein
presentje aangeboden. Omdat dit schooljaar voor iedereen anders dan anders was en alle
ouders opeens tot thuisonderwijzers gebombardeerd werden is er voor deze keer besloten
alle ouders hiervoor te bedanken door middel wat lekkers.
Organisatie :
Kosten:

Natascha
€ 101,86

Welkomstbrief

Welkom bij de ouderraad
Super dat je je hebt aangemeld bij de ouderraad (OR). Wij kunnen je hulp goed gebruiken. Door middel van 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. Aanwezig daarbij zijn alle OR-leden, 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.
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

: Monica
: Natascha
: Monique
: Annemarie van der Windt
: Kim Vlaardingerbroek

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,
Monica Zomer
voorzitter ouderraad

