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Voorwoord 
 
 

Berkel en Rodenrijs, 13 september 2021 
 
 

Beste ouders, 

 
In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten in het schooljaar 2020-2021. Deze activiteiten 

zijn met uw financiële ouderbijdrage (deels) gefinancierd en met OR-leden ondersteund tijdens de 

uitvoering. 

De Oudervereniging is nauw betrokken bij alle feestelijke activiteiten op school. In de Ouderraad (OR) 

zijn de ouders betrokken die een bijdrage leveren aan deze activiteiten en in de vergaderingen van de 

OR bespreken we deze activiteiten, evalueren we, bespreken we de uitgaven, en bekijken we nieuwe 

mogelijkheden. Uiteraard leggen wij hierover verantwoording af: in dit jaarverslag, en in bijbehorend 

financieel jaarverslag. 

 
Het schooljaar 2020-2021 was een schooljaar dat opnieuw getypeerd werd door Covid-19. Door de 

corona-maatregelen zijn de activiteiten rond oa Sinterklaas, Kerst en Pasen anders vorm gegeven. 

Ook hebben de kinderen afgelopen schooljaar opnieuw thuisonderwijs gehad.  

Gelukkig konden de meeste activiteiten wel plaats vinden, al was het in aangepaste vorm. Helaas 

heeft de Avondvierdaagse niet plaatsgevonden, en ook de voorstellingen die vanuit muzische vorming 

georganiseerd worden, konden geen doorgang vinden. 

 

Voor enkele activiteiten is dus geen geld uitgegeven, maar daarentegen hebben we voor de 

activiteiten Pasen en Kerst een andere invulling moeten bedenken, en dat heeft extra kosten met zich 

meegebracht. In het financiële jaarverslag kunt u hier meer over lezen.  

 
We willen de ouders die bij de activiteiten geholpen hebben, hartelijk danken voor hun hulp en inzet. 

De hulp en het enthousiasme van ouders is van grote waarde bij deze   activiteiten. 

 
In dit voorwoord neem ik ook afscheid. In de afgelopen vijf jaar ben ik met veel plezier en 

enthousiasme de voorzitter geweest van de Ouderraad. Ik geef in de komende ALV van het nieuwe 

schooljaar het stokje over aan de nieuwe voorzitter Mirjam Hill.  

Gedurende het afgelopen schooljaar heeft Martine Vincent het stokje over genomen van Corinne de 

Vries, coördinator ledenadministratie. En aan het einde van het schooljaar heeft Anne Hanschke 

afscheid genomen en haar werkzaamheden als secretaris van de OR overgedragen aan Mélisande 

Baltzer. 

Ik wil Corinne en Anne heel erg bedanken voor al hun inzet in de afgelopen jaren!  

En ik wens hierbij Mirjam, Martine en Mélisande heel veel succes in het OR-bestuur. 

Fijn dat er opnieuw enthousiaste ouders zijn gevonden die een rol willen spelen in de Ouderraad. 

 
In dit jaarverslag treft u ook het financieel jaarverslag aan, opgemaakt door onze penningmeester, en 

gecheckt door de kascommissie. 

 
Namens het dagelijks bestuur van de OR, 

Hartelijke groet, 

Nienke Riemersma 

Voorzitter Ouderraad Het Baken 
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1. Samenstelling Oudervereniging & commissies schooljaar 2020 – 2021 

 
 

1.1 Dagelijks bestuur 2020-2021 

 
Voorzitter: Nienke Riemersma 
Secretaris: Anne Hanschke 
Penningmeester: Arno Meijer 
Ledenadministratie: Corinne de Vries 
 
Gedurende het schooljaar heeft Martine Vincent het stokje overgenomen van Corinne de Vries. 
Aan het eind van het schooljaar zijn er een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter geworven, 
resp. Mélisande Baltzer en Mirjam Hill.  

 
1.2 Algemeen bestuur 

Aan het begin van het schooljaar is de Ouderraad gestart met de volgende leden: 

Ingeborg Vijverberg, Ivana Mikulic, Corinne de Vries, Dominic Slagt, Esther Poldervaart, 

Hanneke Poort, Margriet van Velzen, Mirjam Hill, Bianca Badal, Sabrina van Beele, Yvonne 
Monster, Linda Vernes, Wendy van Vliet, Brenda van der Meerakker, Brigitte Young-on, 
Diane den Houter, Nienke Riemersma, Arno Meijer, Anne Hanschke. 

 

Vanuit school is Elles vd Gaag aanwezig bij de vergaderingen van de Ouderraad. 

 
1.3 Commissies 

 
Het dagelijks- en het algemeen bestuur vormden samen met leden van het team van 
leerkrachten de volgende commissies: 

 

 

Activiteit Afgevaardigde(n) OR 

Nieuwsflits Nienke Riemersma, Anne Hanschke 

Schoolfoto Ingeborg Vijverberg 

 
Sint 

Dominic Slagt, Ivana Mikulic, Ingeborg Vijverberg, Linda 
Vernes 

 
Kerst 

Margriet van Velzen, Sabrina van Beele , Bianca Badal, 
Mirjam Hill, Diana den Houter 

Projectweek 2020-2021 geen ondersteuning 

T shirts OR gezamenlijk 

Schoolbieb Yvonne Monster 

 
Muzische Vorming 

Mirjam Hill bovenbouw 
Hanneke Poort onderbouw 

Pasen Wendy van Vliet, Corinne de Vries 

Koningsspelen 2020-2021 geen ondersteuning vanuit de OR 

Sportdag Ingeborg Vijverberg 

 
Avondvierdaagse 

Esther Poldervaart, Ingeborg Vijverberg, Hanneke Poort, 
Brigitte Young-On 

Carnaval Margriet van Velzen, Sabrina van Beele, Ivana Mikulic 

Excursie Wendy van Vliet 
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Verkeer / examen etc. Yvonne Monster 

 

Afscheid gr 8 
 

Margriet van Velzen, Anne Hanschke, Diana den Houter 

Fondsen Werving/Goede Doelen 2020-2021 geen ondersteuning 

Lustrum Linda Vernes, Hanneke Poort, Dominique Slagt 

Lief en Leed Anne Hanschke 

MR Nienke Riemersma, Anne Hanschke 

 
 

1.4 Aftredende ouderraadsleden 2020-2021 

 

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 hebben we afscheid genomen van OR-leden: Anne 
Hanscke, Nienke Riemersma en Sabrina van Beele. 

 
1.5 Contact Ouderraad 

 
Het dagelijks bestuur van de Ouderraad is via de volgende mogelijkheden te bereiken: 

 
• U kunt op de website van de school de leden en hun contactgegevens vinden door 

onder het kopje ‘ouders’ aan te klikken bij het onderdeel OR; 
• U kunt ons via e-mail bereiken op or@bshetbaken.nl; 

• Voor schriftelijke correspondentie kunt u het adres van 'Het Baken' gebruiken, tav 'de 
Ouderraad'; 

• U kunt uw correspondentie ook aan juf Monica overhandigen. Zij zorgt dan dat het bij 
ons terechtkomt. 

 

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is: 
Rabobank rekeningnummer NL64 RABO 0106 6844 50 t.n.v. Oudervereniging Het Baken, 
Berkel en Rodenrijs. 
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2. Jaarverslag ouderraad Het Baken schooljaar 2020 – 2021 
 
Door samenwerking en de enthousiaste inzet van zowel de leden van de ouderraad als de 
leerkrachten van Het Baken, is het afgelopen schooljaar een jaar geworden met vele mooie 
activiteiten, al was het dan soms in aangepaste vorm. Enkele activiteiten hebben helaas niet 
plaats gevonden. 

 
2.1 Vergaderingen 
Gedurende het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad, in het bijzijn van Elles van der  
Gaag, als afgevaardigde van het schoolteam, zes-wekelijks online vergaderd. Tijdens deze 
vergaderingen werden er commissies en activiteiten geëvalueerd, van de lopende 
activiteiten werd de stand van zaken doorgeven, en nieuwe activiteiten doorgesproken. Van 
iedere vergadering kunt u een verslag lezen op de website van de school bij het onderdeel 
OR.  

 
2.2 Activiteiten 
De ouderraad heeft in samenwerking met het schoolteam van het Baken verschillende 
activiteiten georganiseerd. Bij sommige activiteiten, zoals Sint en Kerst, is de inzet van de 
OR, en dus door de verschillende ouders, erg groot, en mede dankzij hen zijn de activiteiten 
een succes geworden. 

 
• Schoolfotograaf: Elk jaar komt de schoolfotograaf op school langs om foto’s te 

maken van onze kinderen. Enkele OR leden helpen elk jaar om alle kinderen op het 

juiste moment voor de camera te krijgen! De evaluatie was positief, en in het 

schooljaar 2021-2022 wordt er opnieuw met deze schoolfotograaf gewerkt. 

• Sinterklaas: Er is door alle inspanningen, en ondanks de geldende corona-

maatregelen, weer een geslaagd sinterklaasfeest geweest! De OR heeft o.a. 

geholpen bij de school in Sinterklaas sfeer brengen (versieren) en 

(schoen)cadeautjes kopen en voor de hele school, envelopjes met geld voor de 

surprises en inkopen voor de activiteiten die in de klas plaatsvinden zoals 

pepernoten bakken bij de kleuters. 

• Kerst: Direct na het vieren        van Sint, wordt de school omgetoverd in 

kerstsferen. De OR helpt school oa met het versieren van school, aanschaf 

nieuwe kerstartikelen, enz. Vanwege de geldende corona konden de viering in 

de kerk en het traditionele kerstdiner op school geen doorgang vinden. De 

kerstcommissie heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen een volledig verzorgd 

Kerstontbijt kregen op school! 

• Carnaval: Carnaval was ook dit jaar weer een succes, met de Raad van Elf, de 

proclamatie en alle kinderen kwamen verkleed naar school. Ook tijdens 

carnaval is er rekening gehouden met de geldende corona-maatregelen. 

• Pasen:  de viering in de kerk kon geen doorgang vinden, maar alle kinderen 

hebben vanuit de Paascommissie een Paasontbijt gekregen! 

• Schoolbieb: De schoolbieb heeft meer dan 2000 lees- en informatieboeken. Alle 

klassen 3 t/m 8 weten hun weg naar de schoolbieb te vinden. Er werken per 

dag(deel) enkele vrijwilligers in de schoolbieb. Zij verzorgen de inname en uitleen van 

de boeken. De kasten zijn ingedeeld op niveau. Verder worden er jaarlijks boeken 

bijgekocht, waaronder boeken die voor de kinderboekenweek per klas worden 
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gekocht!  

• Afscheid groep 8: ouders uit groep 8 hebben, op gepaste afstand!, geholpen met 

het oefenen voor de musical. Ondanks de corona-maatregelen hebben de groepen 8 

wel afscheid kunnen nemen van hun basisschool en konden zij de musical wel 

opvoeren. 

• Muzische vorming: het afgelopen schooljaar hebben er geen voorstellingen in de 

Cultuurfabriek (voormalig het Spectrum) plaatsgevonden, maar is er wel een 

voorstelling voor de kleuters georganiseerd, genaamd Dierendorpje. Dit was een 

voorstelling met live muziek. Ook zijn percussieworkshops gegeven op school door 

het Muziekpand. 

 
NB. Ivm Corona: 

 
De Avondvierdaagse heeft geen doorgang gevonden in het schooljaar 2020-2021.  

De activiteiten met betrekking tot het Lustrumjaar zijn opgeschort en vinden plaats 

in het komende schooljaar 2021-2022. 


