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1. Terugblik schooljaar 2017/
2018

Het afgelopen schooljaar hebben de leden zich allemaal weer ingezet om alle activiteiten in goede banen te leiden.
De samenwerking onderling en met de leerkrachten is als positief ervaren. We hebben afscheid genomen van de OR
leden: Nelleke v/d Berge, Yola Lodge – v/d Kooij, Inge den Outer. Daarnaast is de voorzitter Daniëlle Visser
afgetreden. Jacolien Dijk gaat er één jaar tussenuit en hoopt daarna weer deel te nemen binnen de OR.
Een groep ervaren leden heeft hun activiteiten overgedragen. Om te zorgen dat activiteiten vlekkeloos
overgenomen kunnen worden, is er een draaiboek gemaakt. Er zijn inmiddels nieuwe leden toegevoegd aan het
team: Esther, Martijn, Dominique, Patricia en Chantal. De huidige structuur van de commissie is veranderd. Zo is er
nog geen voorzitter benoemd en zijn de notulen vervangen door een actielijst. De leden van de OR hebben besloten
om per vergadering het voorzitterschap te laten rouleren. Floor is als leerkracht het aanspreekpunt en fungeert als
tussenpersoon tussen Huib en de OR.
1.1. Activiteiten
De OR heeft de school ondersteund in het organiseren van activiteiten; Fotograaf, Sinterklaasfeest, Kerstviering &
Nieuwjaarsborrel, Open Dag, Pasen, Koningspelen/Sportdag.
1.2. Financiën
De penningmeester houdt de financiën van de OR bij. Het afgelopen schooljaar zijn we binnen het budget gebleven
(zie financieel overzicht). Om binnen het budget te blijven is de ouderbijdrage onmisbaar. Alleen door u bijdrage
kunnen activiteiten van school mogelijk gemaakt worden. We vertrouwen er aankomend schooljaar op dat iedereen
bijdraagt om activiteiten in de school te kunnen blijven waarborgen.

2.

Toekomst plannen schooljaar 2018 / 2019

Om meer bekendheid te geven aan de OR zijn er buttons gemaakt, zodat OR leden goed zichtbaar zijn tijdens
activiteiten.
Het is opgevallen dat er minder animo bij de Open Dag was, dan vorig jaar was. Aankomend jaar willen we als OR
meedenken met Huib om de school meer te promoten. Bijv. flyers uitdelen in de wijk. Posters ophangen (denk aan
de bibliotheek/zwembad e.d.).
Daarnaast zal er meer beroep gedaan worden op de ouders zelf. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders
zich inschrijven voor activiteiten en worden zij meegenomen in de vrijwilligers (whats)app. Hierdoor krijgt de OR
meer een sturende functie: het coördineren van de activiteit waarbij de ouders taken uitvoeren om zo activiteiten
georganiseerd te krijgen. Immers we zijn allemaal verantwoordelijk voor een fijne tijd voor onze kinderen op CBS de
Regenboog.
Als OR vinden we het belangrijk om u en uw kind zijn/haar belangen te behartigen.
Daarom zijn vragen, ideeën altijd van harte welkom: “laat je eigen kleuren zien”.
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