
 
 

1 
 

 

OUDERVERENIGING KINDERBOOM 

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

 

VOORWOORD 
Covid-19. Vóór 2020 had nog niemand ervan gehoord, laat staan verwacht dat het zo’n 

impact op dit schooljaar zou hebben. Vanaf maart hebben we zo goed als het ging, 

binnen de kaders die de regering ons gaf, geprobeerd er toch nog een leuke schooltijd 

van te maken voor de kinderen. Gelukkig kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde 

kerstmarkt en zijn we er trots op de schoolverlaters toch nog een leuke laatste 

schooldag te hebben bezorgd.  

We hebben dit schooljaar veel nieuwe leden mogen verwelkomen in de vereniging, die 

zich zeer enthousiast hebben ingezet.  

 

We willen graag het schoolteam hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens dit toch wel 

bijzondere schooljaar 

 

 

DEEL I – ALGEMEEN VERSLAG 

 

A.) ACTIVITEITEN 
Zoals elk schooljaar trappen we af met lekkere ijsjes voor alle leerlingen. Met een lekker 

zonnetje is hier heerlijk van genoten. Nieuw dit schooljaar is dat we voor de dag van de 

leraar (5 oktober) een taart aan het schoolteam hebben gegeven. Dit werd zeer 

gewaardeerd. Het Sinterklaas-, kerstdecor hebben we dit jaar voor het laatst kunnen 

gebruiken. Voor volgend schooljaar hebben we een zeer ambitieus plan voor een 

nieuwe decor. Om de benodigde gelden hiervoor bij elkaar te krijgen is er dit jaar een 

grootse kerstmarkt georganiseerd waarin alle kinderen met hun klas zeer creatief zijn 
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geweest. Hoewel we aanvankelijk niet zo blij waren met de voorspelde regen, viel dit 

uiteindelijk mee en was het een zeer gezellige, geslaagde avond. 

Een school in Brabant ontkomt natuurlijk niet aan Carnaval. Nagenoeg alle 

basisscholen uit Kaatsheuvel doen mee aan de kinderoptocht. Het was dan ook een 

kleurrijke en muzikale ochtend voor alle leerlingen. 

Terwijl de voorbereidingen voor Pannenkoekendag en Pasen in volle gang waren, werd 

bekend dat Covid-19 in Nederland was gediagnostiseerd. Dit betekende in eerste 

instantie dat activiteiten en afgeslankte vorm doorgang zouden gaan vinden. Hierbij 

was weinig tot geen hulp vanuit de OV nodig/gewenst vanwege dat ouders hierbij niet 

konden assisteren in verband met de dan geldende regels. Pannenkoekendag werd 

afgelast. Pasen is in alternatieve vorm doorgegaan. 

Hierna volgde een lockdown voor de school, waardoor tijdens de koningsspelen alle 

kinderen thuis waren. Ook de Cultuurweek en avonddriedaagse werden afgelast. 

We zijn er heel blij mee dat in aangepaste vorm toch nog een schoolfotograaf op school 

wilde komen om onze kinderen een aandenken van hun schooljaar te geven. 

Tijdens de laatste schooldag heeft de vossenjacht wel doorgang gevonden, echter ook 

in aangepaste vorm omdat er nog altijd geen ouders bij mogen ondersteunen. Een rode 

loper en ballonboog versierden het schoolplein om het toch een feestje te maken voor 

de schoolverlaters. 

 

In het bijzonder willen we melden dat we het ontzettend jammer vinden dat de 

cultuurweek geen doorgang kon vinden. Hier hadden we een ontzettend gaaf plan voor 

klaarliggen, waar door schoolteam en OV al hard aan was gewerkt. Dit schuiven we nu 

door naar volgend schooljaar. 

 

 

B.) ACTIELIJST 
Aan het begin van het schooljaar is het duidelijk geworden dat er diverse leden gaan 

stoppen bij de vereniging. Om een goede voortzetting van de taken van de OV te 

kunnen garanderen is het een prio geweest om nieuwe leden te werven. Dit is goed 

gelukt. We hebben een aantal nieuwe enthousiaste ouders mogen verwelkomen.  

Updaten van de website met betrekking tot de OV wordt als belangrijk gezien. Dit is al 

geruime tijd niet meer gedaan en de getoonde informatie is niet accuraat hierdoor. 
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De bij activiteiten genoemde Sinterklaas-, kerststal staat hoog  op de actielijst, die nog 

doorloopt naar volgend schooljaar.  

Het innen van de ouderbijdrage heeft dit jaar veel inspanning gevergd. Helaas hebben 

ook niet alle ouders uiteindelijk voldaan en hebben we de ondersteuning van directie 

school nodig gehad hiervoor. We zijn er trots op dat we de ouderbijdrage al een aantal 

jaar niet hebben hoeven verhogen. Toch staat het bespreken hiervan wel op de actielijst 

vanwege het feit dat alles duurder wordt en we wel leuke activiteiten voor de kinderen 

willen blijven organiseren. 

Aankomend schooljaar heeft het schoolteam gevraagd of het mogelijk is dat de 

klassenouders zichzelf voorstellen aan de ouders van de klas door middel van een 

uitgetypte samenvatting over jezelf. Dit hebben we geagendeerd om op te pakken. 

Nieuw dit schooljaar is ook de rol die de wetgeving rond de AVG speelt in de vereniging. 

Bij aanvang van een nieuwe schooljaar zullen alle actieve leden toestemming geven, 

door middel van het tekenen van een formulier, voor het plaatsen van hun naam op de 

website. 

 

 

C.)   BIJZONDERHEDEN 
Het complete bestuur van de vereniging is dit schooljaar vervangen. Vanaf heden is de 

rolverdeling: 

Lillian Drummen - Voorzitter 

Ilse Vloemans-van Eersel - Penningmeester 

Lynn Boers – Secretaris 

Vanwege de wisseling in bestuur moeten ook de KVK en bankrekening omgezet 

worden. Dit blijkt niet makkelijk te zijn omdat het oude bestuur hiervoor moet tekenen 

en zij hebben allemaal geen kinderen meer op school. Belangrijk is in het vervolg dat 

dit tijdig in gang zetten, ruim vóór een bestuurslid wil aftreden. 

Voor het nieuwe bestuur is het van belang om mooie evenementen te organiseren voor 

de kinderen en een positieve sfeer in de vereniging te bewerkstelligen.  

We werken sinds dit jaar met een nieuw digitaal archief en de actielijst en activiteiten 

zijn opgenomen in een Excel ter verduidelijking.  

Door het voorgaande bestuur is geen jaarverslag gemaakt over het jaar 2018-2019. 

Voor het nieuwe bestuur is dit niet mogelijk om op te pakken aangezien deze niet 

volledig aanwezig waren in de vereniging in dat schooljaar. Besloten wordt met 
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goedkeuring van de leden om over dat schooljaar geen verslag meer op te stellen maar 

dit voor aankomend schooljaar wel prioriteit te geven. 

Er zijn dit schooljaar maar 5 vergaderingen geweest vanwege Covid-19. Tussen bestuur 

OV en school is wel steeds contact geweest. We vonden het belangrijk om toch iets te 

kunnen betekenen voor de kinderen, hoe klein het gebaar ook zou zijn. 

Het sinterklaascadeau van dit jaar viel bij veel ouders niet in goede aarde. Voor volgend 

schooljaar gaan we dit zeker meenemen. 

Aan het einde van het schooljaar kwamen er bij de Oudervereniging veel geluiden 

binnen van ouders die het continurooster, dat door school in de laatste maanden werd 

gehanteerd, als prettig werd ervaren. We hebben melding gemaakt bij de MR of ze hier 

een beoordeling van willen maken. Vanaf aankomend schooljaar zal de directie van de 

OV ook aan gaan sluiten bij de vergadering van de MR zodat er meer interactie is tussen 

beide. 

 

 

DEEL II – JAARREKENING 

 
Dit onderdeel zal niet openbaar worden gemaakt op de website. 

 


