
OUDERVERENIGING KINDERBOOM

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2020-2021

VOORWOORD

De oudervereniging (OV) organiseert samen met het schoolteam diverse

activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, paasviering, schoolreis en de laatste

schooldag. Per activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen. Deze

werkgroep organiseert de activiteit en vraagt waar nodig hulp van andere ouders.

De oudervereniging bestaat uit een wisselend aantal enthousiaste ouders, die

ongeveer 6 keer per jaar (op maandag) vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar

bij te wonen, bij interesse kan aanmelden via de secretaris van de OV, via mailadres

OVkinderboom@gmail.com. Notulen van de vergaderingen en het jaarverslag zijn

op de website van de school te raadplegen.

Covid-19. Helaas heeft het dit gehele schooljaar een flinke rol in de activiteiten van de

oudervereniging gespeeld. We hebben gezamenlijk met de leraren geprobeerd om de

leerlingen leuke activiteiten te geven binnen de kaders die door de overheid bepaald

zijn.

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

bijzondere schooljaar.
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DEEL I – ALGEMEEN VERSLAG

A.) ACTIVITEITEN

Zoals elk schooljaar trappen we af met lekkere ijsjes voor alle leerlingen. Met een

heerlijk zonnetje is hier van genoten.

Voor de dag van de leraar (5 oktober) hebben we idem aan vorig schooljaar een taart

aan het schoolteam gegeven. Dit werd zeer gewaardeerd.

Voor dit schooljaar lag er een zeer ambitieus plan voor een nieuw Sinterklaas-,

kerstdecor. Vanwege de omvang van het plan is het helaas niet gelukt om het dit

schooljaar te kunnen realiseren. We gaan ons maximaal inzetten om het voor

aankomend schooljaar wel voor elkaar te krijgen. Het alternatieve decor werd door

het schoolteam wel een beetje als een teleurstelling ervaren, terwijl wij het als OV een

leuke tussenoplossing vonden en de kinderen er ook plezier van hebben gehad.

De kerstversiering is dit schooljaar aangevuld. Hierdoor konden we de hele school

vullen met versierde kerstbomen. We hadden een leuk kerstontbijt gepland, welke

helaas vanwege Corona de maandag voor kerst toch is geannuleerd omdat vrijdag de

lock-down in zou gaan.

De grootste domper van dit jaar is toch wel dat carnaval geen doorgang heeft kunnen

vinden op de door ons bekende manier. Vanuit school is besloten om niet deel te

nemen aan grootschalige evenementen vanwege Covid-19. De werkgroep heeft zich

ingezet om een alternatief plan op school uit te kunnen voeren. De kinderen hebben

een bingo gedaan in de eigen klas waar ze leuke kleine cadeautjes bij konden winnen

en natuurlijk mochten ze verkleed naar school toe komen!

De open dag van de school, pannenkoekendag, cultuurweek en avonddriedaagse zijn

voor de 2e keer afgelast. Omdat voor het 2e jaar op een rij de cultuurweek niet de

normale doorgang kan vinden hebben we besloten dat het restant budget hiervan niet

wordt gereserveerd voor komend jaar maar besteed wordt aan de Kinderboomdag.

Zodat we voor de kinderen op dit moment wat extra kunnen doen.
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Pasen heeft geen uitgebreide viering gehad. De kinderen hebben een paastraktatie

gekregen, maar vanwege de halve dag school is er enkel in de klas stil gestaan bij het

paasverhaal. En hebben we helaas geen grotere viering kunnen plannen. Aan Yvonne

gevraagd om voor volgend jaar dit op een hele dag te plannen.

Tijdens de Koningsspelen is er een schoolontbijt en een uitgebreid programma op

school voor de onderbouw en voor de bovenbouw een apart programma samen met

de andere scholen uit de omgeving. Helaas kon dit schooljaar deze activiteit ook niet

op de normale manier plaatsvinden, omdat er geen ouders mochten komen helpen.

De onderbouw heeft met eigen groep activiteiten in de klas en op het schoolplein

gedaan. De midden- en bovenbouw mochten in de ochtend gezellig sporten op de

Maas en in de middag hadden zij een gezellig programma in de eigen klas.

B.) ACTIELIJST

In het schooljaar is het duidelijk geworden dat er diverse leden gaan stoppen bij de

vereniging, tevens willen we de druk van de activiteiten beter verdelen onder de leden

en het bestuur hier meer buiten gaan houden. Om een goede voortzetting van de

taken van de OV te kunnen garanderen is het een prio geweest aan het einde van het

schooljaar om nieuwe leden te werven. Dit is goed gelukt. We hebben een flink aantal

nieuwe enthousiaste ouders mogen verwelkomen, maar liefst 8 ouders gaan ons

ondersteunen in schooljaar 2021-2022.

Updaten van de website en de schoolgids is afgerond. Deze wordt vanaf heden

bijgehouden door de secretaris en staat jaarlijks geagendeerd ter controle.

De bij activiteiten genoemde Sinterklaas-, kerststal staat hoog op de actielijst, die nog

doorloopt naar volgend schooljaar. We hebben aan het begin van dit schooljaar het

als zeer belangrijk gevonden om hiervoor een mooi plan neer te leggen, echter door

het verbouwen van de school kan de schooldirectie hier nog geen besluit in nemen,

waardoor we genoodzaakt waren tot een ander (tijdelijk) plan. We hopen hier in het

volgende schooljaar meer duidelijkheid in te krijgen en een mooi nieuw sinterklaas

decor neer te kunnen zetten.

3



Oudervereniging Kinderboom
Jaarverslag Schooljaar 2020-2021

Het innen van de ouderbijdrage heeft dit jaar hier en daar wat inspanning gevergd

van het bestuur van de OV. 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.

Vorig 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 dit jaar uitgevoerd en is als zeer

positief ervaren. We willen dit voortaan ieder jaar op deze manier uitvoeren.

Vanuit de ouders zijn dit jaar geluiden binnen gekomen dat het schoolplein en de

binnenkant van de school aan een upgrade toe zijn. School staat hier zeker voor open,

echter doordat het nog niet duidelijk is wat de toekomst van de school gaat zijn staat

deze actie voor nu on hold en pakken we volgend schooljaar weer op.

Volgend schooljaar zal de grote schoolreis weer op de planning staan. We gaan

hiervoor nakijken wat de kosten zijn geweest de afgelopen 2 keer en een begroting

hiervoor opstellen.

C.) BIJZONDERHEDEN

Het bestuur van de vereniging is dit schooljaar hetzelfde als vorig jaar en bestaat uit:

Lillian Drummen - Voorzitter

Ilse Vloemans-van Eersel - Penningmeester

Lynn Boers – Secretaris

Het grootste gedeelte van de vergaderingen dit schooljaar hebben plaatsgevonden in

MS Teams vanwege het niet bij elkaar kunnen komen op school.
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Het is afgelopen jaar gelukt om de KVK en de bankrekening om te zetten naar de

huidige bestuursleden. Vanaf heden zullen we voor elk jaar in de actielijst opnemen

dat dit beoordeeld moet worden.

Het jaarverslag van schooljaar 2019-2020 is opgesteld en op de website geplaatst.

Vanaf heden zullen we dit elk jaar onderhouden. Jaarverslagen zullen 5 jaar op de

website blijven staan samen met  de notulen van het huidige schooljaar.

Vorig jaar 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 jaar zal er een continurooster ingevoerd gaan

worden.

We vinden het belangrijk om aankomend jaar een beter naslagwerk te hebben voor

de activiteiten die uitgevoerd worden. Aan het begin van het jaar is er bij de leden

onder de aandacht gebracht dat het invullen van het evaluatieformulier belangrijk is

om te doen. Vanwege het abnormaal verlopen van het schooljaar zijn er nagenoeg

geen formulieren ingevuld. Volgend jaar is hopelijk een normaler jaar waarbij het wel

mogelijk is om deze in  te vullen en als naslagwerk te gaan gebruiken.

Afgelopen jaren heeft onduidelijkheid over het open mogen blijven van de school

ervoor gezorgd dat er minder leerlingen hebben ingeschreven. Het is de wens van de

ouders nu de Kinderboom in ieder geval 10 jaar open mag blijven om de school beter

te profileren zodat er veel vriendjes op school zullen komen voor de kinderen. Van

leuke acties op school willen we berichten in de krant laten plaatsen en we hebben

nog wat andere leuke ideeën die we in overleg met de directie uitstellen tot de school

is opgeknapt.

Omdat de lock-down voor zo veel teleurstellingen zorgde dit schooljaar hebben we in

januari besloten dat we graag iets extra’s voor de kinderen wilden doen. Hiervoor

hebben we voor alle kinderen een leuke vlieger gekocht die ze zelf konden versieren en
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er daarna buiten lekker mee konden spelen. We zijn hiermee ook in de krant gekomen.

De actie is wat ons betreft zeer geslaagd.

DEEL II – JAARREKENING

Dit onderdeel zal niet openbaar worden gemaakt op de website.
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