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Inleiding 

 
Beste ouders, 
 
De Oudervereniging is nauw betrokken bij alle feestelijke activiteiten op school, en met uw financiële 
ouderbijdrage worden de verschillende activiteiten op school (deels) gefinancierd. 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. 
 
In dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen schooljaar.  
De jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdagen, projectweek, 
Avondvierdaagse, kunnen niet georganiseerd worden zonder de vele betrokken en enthousiaste 
ouderraadleden, leerkrachten en extra ouders die helpen bij deze activiteiten. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze activiteiten eraan bijdragen dat onze kinderen het extra leuk hebben 
op school. 
 
In dit jaarverslag treft u ook het financieel jaarverslag aan, opgemaakt door onze penningmeester, en 
gecheckt door de kascommissie. 
 
In het afgelopen schooljaar is het dagelijks bestuur ook aan de slag geweest met de komst van de 
AVG en wat dat betekent voor de processen rond de OR. Deze processen zijn op een paar punten 
aangepast en beschreven. U kunt de stukken vinden op de website van school. 
 
Tot slot, aan het eind van het vorig schooljaar jaar hebben wij weer afscheid moeten nemen van 

enkele actieve ouders. We zijn dus voor komend schooljaar weer op zoek naar ouders die willen 
helpen bij de verschillende activiteiten. Ben je geïnteresseerd, laat het ons dan weten!  

 

Het dagelijks bestuur van de OR (Anne Hanschke (secretaris), Arno Meijer (penningmeester), Corinne 
de Vries (ledenadministratie) is samen met alle leden van de OR, weer klaar voor een nieuw 

schooljaar vol met activiteiten!  

 
Hartelijke groet,  
 
Nienke Riemersma 
Voorzitter Ouderraad Het Baken 
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1. Samenstelling Oudervereniging & commissies schooljaar 2017 – 2018 
 
 

1.1 Dagelijks bestuur 2017-2018 
 

Voorzitter: Nienke Riemersma 
Secretaris: Anne Hanschke 
Penningmeester: Arno Meijer 
Ledenadministratie: Corinne de Vries 

1.2 Algemeen bestuur 
 
Aan het begin van het schooljaar is de Ouderraad gestart met de volgende leden: 
 
Ingeborg Vijverberg, Manon Brouwer, Ivana Mikulic, Corinne de Vries, Dominic Slagt, Esther 
Poldervaart, Margriet van Velzen, Mirjam Hill, Bianca Badal, Sabrina van Beele, Yvonne 
Monster, Wendy van Vliet, Ingrid Krap, Barbara in t Veld, Brenda van der Meerakker, Brigitte 
Young-on, Nienke Riemersma, Arno Meijer, Anne Hanschke. 
 

1.3 Commissies 

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

De commissies en leden: 

Activiteit Afgevaardigde(n) OR 

Nieuwsflits Nienke Riemersma, Anne Hanschke 

Schoolfoto  Ingeborg Vijverberg 

Sint 
Dominic Slagt, Yvonne Monster, Ivana Mikulic, Ingeborg 
Vijverberg 

Kerst 
Margriet van Velzen, Sabrina van Beele , Bianca Badal, 
Mirjam Hill 

Projectweek 2017/2018 geen ondersteuning 

T shirts Brenda van der Meerakker 

Schoolbieb Ingrid Krap  (tot de kerst), Yvonne Monster 

Muzische Vorming Mirjam Hill 

Pasen Wendy van Vliet 

Koningsspelen   

Sportdag Ingeborg Vijverberg 

Avondvierdaagse 
Margriet van Velzen, Esther Poldervaart, Ingeborg 
Vijverberg, Anne Hanschke 

Carnaval Margriet van Velzen, Sabrina van Beele, Ivana Mikulic 

Excursie Barbara in ‘t Veld 

Verkeer / examen etc. Barbara in t Veld, Brenda van der Meerakker 
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Afscheid gr 8 Ingrid Krap, Brenda van der Meerakker 

Fondsen Werving/Goede Doelen 2017/2018 geen ondersteuning 

Lief en Leed Anne Hanschke 

MR Nienke Riemersma, Anne Hanschke  

1.4 Aftredende ouderraadsleden 2017-2018 

Na het schooljaar hebben we van enkele ouderraadsleden afscheid genomen: 
Ingrid Krap, Brenda van der Meerakker, 

We danken alle aftredende ouderraadsleden nogmaals voor hun inzet en hulp bij alle 
activiteiten! 

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 2017 – 2018 

Door samenwerking en de geweldige inzet van zowel de leden van de ouderraad als de 
verschillende leerkrachten van Het Baken, is het afgelopen schooljaar een jaar geworden 
met vele mooie activiteiten. Hopelijk kunnen wij dit de komende jaren voortzetten en er mede 
op deze manier voor zorgen dat uw kind een onvergetelijke tijd op Het Baken beleeft. 

2.1 Vergaderingen 
Gedurende het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad, vaak in het bijzijn van Elles van der 
Gaag en Karin van der Zon, als afgevaardigden van het schoolteam, zes-wekelijks 
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 dankzij hen zijn de activiteiten een 
heus 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! Hele opgave met zoveel klassen en 

kinderen. Dit jaar is er voor het eerst gewerkt met een schoolfotograaf die in de 

weekenden de portretten heeft gemaakt, waarbij ook ouders, oma’s en opa’s en 

anderen op de foto konden. 

 Sinterklaas: Vorig jaar is er door alle inspanningen weer een geslaagd 

sinterklaasfeest geweest! De OR heeft geholpen bij de school in Sinterklaas sfeer 

brengen (versieren), cadeautjes kopen en inpakken voor de hele school; evenals de 

fotograaf, pieten en sint regelen voor de grote dag. Natuurlijk moesten er ook inkopen 

worden gedaan voor de activiteiten die in de klas plaatsvinden zoals pepernoten 

bakken bij de kleuters.  

 Kerst: De maand december is een hectische maar leuke maand. Direct na het vieren 

van Sint, wordt de school omgedoopt in kerstsferen. Daar zijn veel ouders bij 

betrokken. De OR helpt met het versieren van school, aanschaf nieuwe 

kerstartikelen, de organisatie van het kerstspel en het kerstdiner. j.  

 Carnaval: Carnaval was ook dit jaar weer een succes. De organisatie heeft enkele 

aanpassingen doorgevoerd, zoals een verkorte proclamatie en de groepen zijn 

gesplitst. Alle kinderen kwamen verkleed naar school, hebben spelletjes gedaan. 

 Pasen: Met Pasen hebben de kinderen, zoals elk jaar, Palmpaasstokken versierd en 

uitgedeeld aan mensen, die deze Palmpaasstok verdienen. Natuurlijk was er het 

paasontbijt, waarbij elk kind voor een klasgenootje een ontbijt maakte. Daarna was er 

een kerkdienst en als afsluiting het traditionele spel eitje tik.  

 Koningsspelen: deze activiteit wordt grotendeels door school georganiseerd, met 
behulp van vele actieve ouders. Vanuit de OR is er minimale inzet nodig geweest. 
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 Excursie: Elk jaar gaan alle groepen op excursie. De school bepaalt waar deze 
excursies heen gaan. Vanuit de OR worden de bussen geregeld voor de 
excursiedagen. 

 Verkeer: Naast het theorie-examen, is er een praktijkexamen gedaan, en zijn de 

fietsen gekeurd, van alle leerlingen in groep 7. 

 Afscheid groep 8: ouders uit groep 8 hebben geholpen met het oefenen voor de 

musical/ 

 Schoolbieb: De collectie kinderboeken, is door de bijdrage van de OR, opnieuw 

uitgebreid. De schoolbieb heeft nu meer dan 2000 lees- en informatieboeken. Alle 

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

dag(deel) 2 vrijwilligers in de schoolbieb. Zij verzorgen de inname en uitleen van de 

boeken maar ook begeleiden ze de kinderen door de schoolbieb. De kasten zijn 

ingedeeld op niveau. Verder worden er jaarlijks boeken bijgekocht, waaronder 

boeken die voor de kinderboekenweek per klas worden gekocht! De schoolbieb is erg 

belangrijk voor de school en de leerlingen. Het afgelopen schooljaar heeft de 

schoolbieb vrijwilligers moeten werven om de middagen geopend te kunnen zijn. 

Uiteindelijk is het toch weer gelukt om de bezetting rond te krijgen. De schoolbieb is 

geopend op de ma-middag, di-middag en de do-middag. 

 Muzische vorming: Afgelopen jaar zijn er per groep 1 of 2 voorstellingen geweest. 

De klassen zijn daarvoor op locatie geweest. Vanuit de OR wordt de muzische 

vorming wel financieel ondersteund, maar niet met extra hulp van de Ouderraad. 

 Avondvierdaagse: ook afgelopen schooljaar hebben heel veel leerlingen van het 

Baken meegelopen in de Avondvierdaagse in Berkel en Rodenrijs. Het is een 

omvangrijke klus voor enkele leden van de OR: infobrief met aanmeldstrookje 

uitdelen in alle klassen, de strookjes ophalen en kaarten schrijven en uitdelen aan 

deelnemende kinderen, financiële zaken afhandelen met scouting, op de laatste 

avond de lopers ontvangen en medailles uitdelen. En wat was het een succes! Elk 

jaar lopen er meer leerlingen mee. In het afgelopen jaar is het bedrag verhoogd met 

0,50 cent, ivm gevraagde verhoging vanuit de scouting. Het snoepzakje is dit jaar 

door school gefinancierd.  

NB. De avondvierdaagse wordt niet betaald met budget van de OR, maar met behulp 

van aparte bijdrage van deelnemende kinderen. 

 Sportdag: De sportdag is na het succes van de vorige jaren ook dit jaar volgens 

hetzelfde concept georganiseerd. Dit betekent dat er geen brede inzet van ouders 

nodig is omdat ook de leerlingen uit groep 7 en 8 de activiteiten begeleiden. Door een 

lid van de ouderraad werden de vaantjes voor de kinderen besteld. Ook heeft de OR 

alle kinderen een ijsje geschonken. 

 Lief en leed: kinderen die met een vervelende of heuglijke gebeurtenis 

geconfronteerd werden, kregen een hart onder de riem gestoken d.m.v. een kaartje 

of presentje.  


