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OUDERAVOND 1 november 2016 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen jaar is de samenstelling van de ouderraad gewijzigd.Tanja Bult heeft afscheid genomen als teamlid 
en Bertie is toegetreden. Tevens heeft Anne Pos aangegeven na het schooljaar te stoppen als lid, hiervoor is 
een vacature ontstaan. Margriet heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter, die functie zal per 
toerbeurt worden overgenomen door de andere leden tot er een nieuwe voorzitter is gekozen. 
De samenstelling van de ouderraad was in het schooljaar 2015-2016 als volgt: 
Margriet Veldhuis (voorzitter) 
Sandra Stubbe (secretaris) 
Miriam Jongman ( penningmeester) 
Dana Schreuder (algemeen lid) 
Anne Pos (algemeen lid) 
Marloes Zijlstra (algemeen lid) 
Petra Doedens (algemeen lid) 
Esther Dirks (algemeen lid) 
Esther Kooi (algemeen lid) 
Bertie Wieringa (team lid) 
 
De ouderraad heeft tijdens het schooljaar 2015-2016 7 keer vergaderd. Daarnaast hebben de diverse 
commissies (werkgroepen) afzonderlijk vergaderd. Samen met de teamleden is geprobeerd de leerlingen te 
voorzien van festiviteiten, sportieve en culturele activiteiten. De ouderraad/commissies hebben hierbij hulp 
gekregen van diverse ouders/verzorgers. 
 
HARTELIJK BEDANKT! 
 
Naast het ondersteunen bij en het uitvoeren van activiteiten zijn er diverse onderwerpen de revue 
gepasseerd. Onderstaand een opsomming in willekeurige volgorde: 
- avondvierdaagse; 
- Jantje Beton Loterij; 
- ouderbijdrage; 
- goed doel; 
- aanschaf tablets; 
- muzieklessen; 
- schoolfruit; 
- theater op school 
- groepsuitjes in het kader van teambuilding 
 
Tijdens de vergadering worden de ouderraadsleden op de hoogte gebracht van eventuele mutaties in het 
personeel, ziekte van personeelsleden en andere actuele zaken die zich op school voordoen. Zaken welke 
MR aangelegen zijn worden doorgezet. 
 
De ontvangen ouderbijdragen zijn onze grootste bron van inkomen. Afgelopen jaar hebben we meer aandacht 
besteed aan het verkrijgen van de ouderbijdrage, waardoor de opbrengst weer hoger was dan voorgaande 
jaren. De verhoging van de ouderbijdrage is goed ontvangen. Daarnaast komt er geld binnen met het ophalen 
van oud papier (maandelijks). Het bedrag dat door middel van de Jantje Beton Loterij werd opgehaald was 
opnieuw geweldig. De kinderen hebben zich weer enorm ingezet, de opbrengst zal worden toegevoegd aan 
het schoolpleinbudget dat na de verbouwing zal worden ingezet. Voor een volledige uiteenzetting verwijs ik 
naar het jaarverslag van de penningmeester. 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad 
 
Meer informatie over de ouderraad en de activiteiten kunt u vinden op de website van De Vuurtoren, 
www.o2g2.vuurtoren.nl. Daar kunt u ook dit jaarverslag downloaden. 

http://www.o2g2.vuurtoren.nl/
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VERSLAG PENNINGMEESTER 
 
Jaarverslag van de penningmeester, schooljaar 2015/2016 In het schooljaar 2015/2016 heeft de ouderraad € 
7.526,00 aan inkomsten gegenereerd.  
 
Jantje Beton-actie heeft              € 1.119,- opgebracht.  
Oud papieropbrengst heeft         €  2.687,- opgebracht. (wordt elk jaar minder)  
Vrijwillige ouderbijdrage heeft    €  3.720,- opgebracht.  
 
De ouderraad heeft dit schooljaar een bedrag van ± € 6.300,- uitgegeven.  
- We hebben nieuwe boeken aangeschaft voor de bibliotheek.  
- Nieuwe hesjes voor de kinderen ( als men buiten de deur een activiteit heeft)  
- Voorstelling voor groep 1 t/m 5 en de andere groepen hebben individueel wat ondernomen.  
En de jaarlijks terugkerende uitgaven (kamp Westerbork, schrijversdag, Sinterklaas en kerst enz.)  
 
We hebben op de spaarrekening nog een bedrag van ±  € 10.000,- staan, dit hebben we voor het volgend 
schooljaar begroot voor diverse activiteiten.   
 
Een overzicht van de begrote en werkelijke kosten zijn op te vragen bij de penningmeester. 
 
Verslag kascommissie 
We hebben besloten de kas op te heffen, omdat er geen contant geld meer binnenkomt. Het geld dat nu nog 
in kas zit, zal worden gebruikt voor boodschappen en komend schooljaar worden opgemaakt.  
 

 
VERSLAG OUD PAPIER 
 
Het ophalen van oud papier in de wijk is voor de OR een 
enorme bron van inkomsten. Er is afgelopen schooljaar (2015-
2016) € 2.687,= euro opgehaald. Dit is bijna de helft van onze 
inkomsten! Alle ouders (voornamelijk papa’s) geweldig bedankt 
voor jullie inzet! We hebben dit jaar de mensen in de wijk 
bedankt voor het bewaren van het oud papier voor ons d.m.v. 
een flyer die we huis aan huis hebben verspreid. 
 
De tijdsinvestering per vrijwilliger is 1 avond per jaar!!! 
 
Het verzenden van de planning gaat digitaal. Mocht u mee 
willen helpen, meld u dan aan via or@obsdevuurtoren.com 

 
 
VERSLAG OUDERRAAD ACTIVITEITEN 

De ouderraad financiert diverse activiteiten, van de feestcommissie, de kinderboekengroep en activiteiten die 
door school worden georganiseerd. Ook organiseren wij zelf een aantal dingen. De feestcommissie en 
kinderboekengroep hebben hun eigen verslag (zie verderop). 
 
 
Muziek op school 
In samenwerking met de muziekschool hebben de groepen 3 en 4 het 
afgelopen jaar wekelijks muziekles gehad in het kader van het project 
Ieder Kind Muziek. In groep 3 werd gezongen en in groep 4 leerden 
de kinderen op de gitaar spelen. Dat muziek leeft op school werd 
duidelijk tijdens de muzikale inloop rond Kerst. Een geweldige 
opkomst van ouders en bijdragen van leerlingen. Het komend jaar 
gaat het project door in een andere vorm, waarbij alle groepen (vanaf 
groep 3) in aanraking komen met muziek. 
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Goede doel 
Het afgelopen jaar is door school aan twee goede doelen meegewerkt: het speeltoestel van Boegbeeld en de 
flessendoppenactie voor geleidehonden. Dit ging echter niet uit van de OR. Voor het komende schooljaar 
pakken we het goede doel wel weer op. Naar aanleiding van de reakties op de Schoenmaatjes, waar we 3 
keer aan hebben bijgedragen, waren we van mening dat inspraak gewenst was op het goede doel dat we 
willen ondersteunen. Hiervoor hebben we aan het eind van vorig schooljaar een ideeënbus opgehangen. 
Hierin mochten wij echter maar 3 goed ideeën ontvangen. De leerkrachten beslissen aan welk doel we in het 
komende schooljaar gaan meewerken.  
 
Avond4daagse 
Het aantal deelnemers werd opnieuw overschreden ten opzichte van vorig 
jaar! Ouders, kinderen en leerkrachten hebben meegedaan en 
meegeholpen. Het was wederom door de goede sfeer opnieuw een 
geweldig festijn. Dit jaar liepen we ook weer door het UMCG. De patientjes 
langs de route ontvingen van onze kinderen een bloem, wat opnieuw enorm 
werd gewaardeerd! Dit jaar liepen we voor het eerst dagelijks in onze hesjes 
hierdoor waren we als school meer zichtbaar. Helaas liepen we niet meer 
voorop en was het minder mogelijk als eenheid te lopen. De ouders zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen kinderen tijdens het lopen. 
 
 

Jantje Beton 
Ook dit jaar deden we weer mee met Jantje Beton. We hebben opnieuw 
gewerkt met machtigingen in plaats van contant geld. Dit maakt de 
organisatie voor ons eenvoudiger en we lijden geen verlies meer als 
onverkochte loten niet terug komen. Het nadeel is dat het invullen van de 
machtiging veel tijd kost waardoor de verkopertjes langer onderweg zijn. Onze 
doorzettertjes hebben samen € 1.119,- opgehaald!  
De kinderen konden weer ballen gooien in de ballenmeter.  
We gaan het geld na de verbouwing besteden aan het schoolplein. 

 
Groepsuitjes 

Alle groepen kregen dit jaar een budget om iets leuks met de groep te doen. Sommige groepen hebben de 

budgetten samengevoegd en theater op school laten komen, andere groepen zijn op excursie geweest. 

 
Tablets 
Aangezien er geen behoefte meer is aan extra tablets is het budget teruggevloeid in de begroting en zal 
worden meegenomen in de algemene raming voor het schooljaar schooljaar 2016-2017. 
 
 
Klassenouders 
Sinds 5 jaar hebben we op school bij alle groepen een klassenouder. Een klassenouder regelt voor de 
groepen hulp daar waar nodig is. Dit kan zijn voor het vervoer naar excursies, schooltuintjes en naar gym. 
Maar ook voor het knutselen in de groepen kunnen de juffen hulp gebruiken. Hiervoor schakelt de 
klassenouder dan ook hulp in van andere ouders. Er is een jaarplanning die we gebruiken als richtlijn met 
terugkomende activiteiten.  Naar aanleiding van deze jaarplanning vergaderen we 4 keer per jaar. De 
invoering van de klasseouder wordt zowel door de ouders als door school als een zeer waardevolle aanvulling 
ervaren.  
 
Ouderparticipatie 
Omdat het steeds lastiger blijkt ouders te vinden voor het oud papier lopen, hebben we meer aandacht 
besteed aan het werven van ouders en de PR van de ouderraad (bijvoorbeeld op de informatieavonden). Ook 
hebben we praktische tips verstrekt aan school om ouders nog beter te informeren over het reilen en zeilen 
op school, aangezien wij van mening zijn dat goede communicatie bijdraagt aan meer ouderparticipatie.  
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Ateliermiddagen 
De ouderraad heeft meegeholpen de ateliermiddagen voor de bovenbouw te organiseren en heeft deze voor 
een deel ook gefinancierd. De kinderen konden kiezen uit vele workshops en het was weer een groot succes! 
 
Schoolplein 
We hebben een plan gemaakt om het plein en de situatie rondom school te verbeteren. De planten uit de 
border bij groep 6 zijn verplaatst naar de andere border. De border bij groep 6 is daarna weggehaald. 
Scheefstaande tegels zijn rechtgezet op het plein.  
 
Laatste schooldag 
Samen met de leerkrachten heeft de ouderraad gezorgd dat de kinderen een feestelijke laatste schooldag 
konden vieren. 
 
 
VERSLAG FEESTCOMMISSIE  

We zijn de festiviteiten begonnen met Sint Maarten. 
Met hulp van de ouders werden prachtige lampions 
gemaakt. In de hal konden de kinderen de 
lampionnen van elkaar bekijken en werd er door de 
feestcommissie een traktatie uitgedeeld. De 
Sinterklaascadeautjes werden weer met zorg 
uitgezocht door de ouders van de feestcommissie. 
Sinterklaas en de Pieten kwamen dit jaar met een 
oude Eend op school.  De school zag er gezellig en 
sfeervol uit met een stoomboot en mooie 
openhaard! Na de Sint was het tijd voor de Kerst. In 
een recordtempo werd de versiering gewisseld. De 
kerstmarkt stond weer garant voor één brok 
gezelligheid en er werd weer goed geholpen door 
de ouders.  Het jaarlijks kerstdiner was weer een 
groot succes. Er was genoeg te eten en te drinken 
en veel gezelligheid. Buiten stonden vuurkorven en 
daar konden de wachtende ouders wat drinken.  

Ook met de musical van groep 8 was de feestcommissie erbij. De kinderen werden ontvangen met een echte 
rode loper. 

Kortom: het was een geslaagd en feestelijk jaar! We willen de ouders hartelijk bedanken voor hun goede inzet 
en gezelligheid. Mocht u dit jaar ook mee willen helpen? Meldt u dan aan bij de klassenouder!   

 

VERSLAG KINDERBOEKENGROEP 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek was: “Raar maar waar”. Bij de 
start van de Kinderboekenweek lazen oudere kinderen voor aan de 
jongere kinderen. Verder was er een podiumoptreden van groep 3. Alle 
groepen kregen een opdracht om in groepjes verder uit te werken. Zo 
maakten de kleuters en groep 3 vetbollen, groep 4 en 5 bouwden een 
spoorbrug waar een echte trein over heen moest kunnen rijden en groep 
6 t/m 8 verzonnen zelf allemaal proefjes. Een aantal leden van de 
kinderboekengroep bekeken alle gemaakte opdrachten en de live 
proefjes. Elke groep kreeg als cadeautje een spel voor in de uilenkast. 
De groepen 5 t/m 8 kregen een gas(t)les van de NAM en groep 1 t/m 4  
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deed mee met een kleurwedstrijd. De kleuters en groep 3 en 4 kregen nog bezoek van de schrijver Harmen 
van Straaten. Deze schrijver kon niet bij de schrijversdag aanwezig zijn, vandaar dat hij nu langskwam. Tot 
slot hebben de groepen 7 en 8 nog meegedaan met de voorleeswedstrijd. Drie leden van de 
kinderboekengroep en twee kinderen uit groep 6 hebben hierbij gejureerd. Omdat er zoveel leuke dingen te 
doen waren in de Kinderboekenweek, hebben we een verslag gemaakt op de website, met een link naar de 
eerste schoolkrant. 
 
Schoolkrant 
Afgelopen jaar hebben we twee keer een schoolkrant uitgebracht. De eerste is gemaakt tijdens de 
Kinderboekenweek en de tweede als onderdeel van de Ateliermiddagen. De redactie van de schoolkrant 
bestond uit kinderen van groep 6, 7 en 8 (maximaal 6 kinderen). De kinderen gingen op onderzoek uit, 
schreven stukjes en hielden interviews. Twee leden van de kinderboekengroep begeleidden de kinderen. Er 
zijn weer nieuwe talenten ontdekt! 
 
Leesbevorderingsprogramma 
Samen met de bibliotheek is er een leesbevorderingprogramma georganiseerd. De groepen 1,2 en 3 zijn op 
bezoek geweest in de bibliotheek. In groep 6 en 7 was een apart leesbevorderingprogramma. Groep 7 heeft 
meegedaan aan de Kinderjury. 
 
Kinderjury 
Gedurende 5 weken hebben de kinderen uit groep 7 allerlei boeken gelezen en beoordeeld. Aan de start en 
het eind kregen de kinderen wat drinken met een koek. De kinderboekengroep bedankte de kinderen d.m.v. 
een leeslampje. De eindscore is doorgegeven aan de bibliotheek en de uitslag heeft in de schoolbibliotheek 
gehangen.  

 
Schrijversdag 
Tjibbe Veldkamp kwam in de groepen 1 t/m 3, Kees Opmeer in groep 4 t/m 
6 en Simon van der Geest in groep 7 en 8. De kinderen en schrijvers waren 
weer erg enthousiast! De schrijvers kregen een lunch aangeboden en een 
bedankje. De kinderen konden eventueel hun eigen boek van de schrijver 
meenemen om te laten ondertekenen. 
 
 
 
 

Voorleesontbijt 
Het thema van het Voorleesontbijt was: ‘Slapen en dromen’. De leerkrachten lazen in de eigen groep voor. De 
kinderen mochten een knuffel meenemen en sommige kinderen kwamen in pyjama. De kinderboekengroep 
trakteerde de kinderen tijdens het voorlezen op suikerbrood en sap. 
 
Boekenstand op rapportavond 
De boekenstand op de rapportavond werd weer druk bezocht. Er is flink verkocht. De boeken werden 
geleverd door de Kinderboekenwinkel. De opbrengst was € 414,- en de Vuurtoren kreeg 10% hiervan. 
 
Boeken voor de bibliotheek 
Vanuit de ouderraad is € 1.000,- beschikbaar gesteld om nieuwe boeken te kopen voor de bibliotheek. Elke 
groep mocht een top 5 samenstellen van de boeken die ze het liefste wilden hebben, met hun voorkeur is 
rekening gehouden bij de aanschaf van de boeken. 
 


