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ACTIVITEITENVERSLAG OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR 2018-2019
De Ouderraad heeft namens de Oudervereniging R.K. Basisschool Adwaita in het
schooljaar 2018-2019 weer een groot aantal schoolactiviteiten voor de leerlingen
georganiseerd een ondersteund. Dit doet de Ouderraad in goede samenwerking
met het team leerkrachten, de schooldirectie en met hulp van veel andere
ouders/verzorgers.
Samenstelling ouderraad (OR) 2018-2019
Samenstelling:
Marco Ganzevles (voorzitter)
Silvia Petstra (1e penningmeester)
Suzanne Benne (post, lief&leed)
Leonie Halkers
Ellen Tomberg
Ilja Nienhaus
Ulla Hogenstein

Maaike van der Liende (notulist)
Lisette Stempher (2e penningmeester)
Marloes Tomá
Mariska Achterberg
Suzanne ten Hoedt-Arendshorst
Karsten Muller
Veerle IJsseldijk (team Adwaita)

Werkwijze ouderraad
Alle activiteiten worden in overleg met de school bedacht en uitgevoerd. Hiervoor
organiseert de OR vergaderingen. Alle vergaderingen van de OR zijn openbaar. In
2018-2019 zijn er 6 OR vergaderingen geweest om de activiteiten voor te bereiden,
te organiseren en te evalueren. Een kopie van het verslag van de laatste
vergadering, met daarop ook de datum van de volgende vergadering, staat zo snel
mogelijk online op de website van school (adwaita.nl/ouders/ouderraad/).
Activiteiten 2018-2019
Op 17 september 2018 was de algemene ledenvergadering. Hierin is het schooljaar
2017-2018 (ook financieel) afgesloten, is de ouderbijdrage voor het nieuwe
schooljaar 2018/2019 vastgesteld en is de start van de activiteiten OR 2018-2019
gegeven.
De activiteiten in 2018-2019, waaraan de Ouderraad haar bijdrage heeft geleverd
waren:
 Sinterklaas
 Kerstviering
 Voorleesontbijt
 Carnaval
 Pasen
 Avondvierdaagse
 Schoolreisjes
 Terugkomst van kamp van groep 8
 Afscheid van groep 8 (o.a. musical en afscheidscadeau)
Alle activiteiten worden in de OR vergaderingen gepland, voorbereid en ook
geëvalueerd. Per activiteit is er een draaiboek en budget. Het draaiboek en het
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budget wordt na iedere activiteitevaluatie bijgewerkt. Zo wordt de kennis en
opgedane ervaring vastgelegd.
Bij de evaluatie per activiteit kijken we naar 1. hoe verliep de voorbereiding, 2. hoe
was de samenwerking OR, leerkrachten en ouders, 3. was het budget toereikend, 4.
tips van OR, leerkrachten en ouders. Op basis van de laatste inzichten en input wordt
dan het draaiboek per activiteit bijgewerkt (5).
Overige activiteiten
Verder heeft de Ouderraad namens de ouders ook gezorgd voor een passende
attentie in het kader van ‘lief en leed’ voor leerlingen en teamleden, bij bijvoorbeeld
langdurige ziekte.
Vrijwilligers
De leden van de Ouderraad verzetten op vrijwillige basis veel werk. Zij doen dit
gelukkig niet alleen. Ook het schooljaar 2018-2019 waren we weer erg blij met alle
extra hulp die andere ouders/verzorgers hebben gegeven.
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 is de voorbereiding voor het schooljaar
2019-2020 gestart en zijn er weer veel activiteiten gepland, waarmee we het voor
alle kinderen van Adwaita weer een leuk jaar willen maken.
OUDERVERENIGING R.K. BASISSCHOOL ADWAITA

September 2019
Marco Ganzevles
Voorzitter

