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JAARVERSLAG 2018-2019 

 

Samenstelling bestuur met taakverdeling: 
 
Judith Peeters  voorzitter  
Paul Kampfraath  penningmeester, coördinator diploma-uitreiking 
Carina Kolff  secretaris 
Rijn Barnhoorn  lid, coördinator TOPouders 
Lisette Bastiaansen lid, vertegenwoordiger MR 
Nina van den Broek lid, uitgetreden per februari 2019 ivm verhuizing 
Gaby Hermans  lid 
Joram van den Heuvel lid 
Joost Simons  nieuw lid per mei 2019 
Onno Wildeboer  lid 
Saskia Witte   nieuw lid per april 2019 
 
Vergaderingen: 
 
Het bestuur kwam in totaal 7x bijeen, alle overige vergaderingen vonden plaats 
in de personeelskamer van de school. De vergaderingen vonden plaats op 15 
augustus 2018, 3 oktober 2018, 28 november 2018, 20 februari 2019, 10 april 
2019, 29 mei 2019 en 26 juni 2019. 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op woensdag 10 oktober 2018.  
 
Bijdrage aan schoolactiviteiten: 
 
De voorzitter hield tijdens de informatieavond een voordracht voor de ouders 
van leerlingen van klas 1. OV bestuursleden waren ook aanwezig bij de info 
avonden voor de klassen 2 tot en met 5. 
OV-bestuursleden waren naast een aantal hulpouders aanwezig bij meerdere  
schoolfeesten, bij de Open Dag en bij de diploma-uitreiking. De OV liet tijdens 
de diploma-uitreiking foto’s maken en bood deze later aan de geslaagden aan. 
De Thema avond met onderwerp “Log In, Hoe praat ik met mijn kind over 
sociale media” was een groot succes en werd door heel veel ouders bezocht. 
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Dit jaar stond ook meer in het teken van educatie voor ouders: ruim 60 ouders 
volgden een cursus Latijn door de docenten Karla Brilman en Nico Kruit.  
Tijdens de Oelbertdag stond er – inmiddels traditie - namens de OV een 
poffertjeskraam voor de leerlingen. 
In navolging van vorig jaar vond dit jaar de tweede Opa- en omamiddag voor de 
eerstejaars plaats. Ook hier was op kosten van de OV een fotograaf aanwezig 
en de gemaakte foto’s werden aan de leerlingen en hun opa’s en oma’s 
aangeboden. De Opa- en omamiddag was een enorm succes en voor herhaling 
vatbaar!  
De Beroepsoriëntatie Avond werd wederom door de OV georganiseerd.  
Ook verzorgde de OV bij het schooltoneel een lunch bij de generale repetitie.  
Aan het eind van het schooljaar vond het eerste open podium plaats met 
spreker Ellis Bosmans en het thema hoog sensitiviteit. 
Bij de teambuildingsdag van de leerlingenraden was de OV ook present en 
werd eveneens de lunch verzorgd.  
De laatste activiteit van het schooljaar was de diploma-uitreiking, die ook dit 
jaar weer in De Bussel plaatsvond. De OV regelde hiervoor de fotografen.  
 
Activiteiten van de oudervereniging: 
 
- Het werven en inzetten van TOPouders 
- Organisatie Thema avond 
-  Het organiseren van oudercursussen; afgelopen schooljaar was dit Latijn en 

die cursussen werden gegeven door docenten Karla Brilman en Nico Kruit 
-  Algemene Ledenvergadering 
- Beheer van het Solidariteitsfonds 
- Beroepsoriëntatie Avond (BOA) klas 3 
- organisatie Opa- en omamiddag 
-  Oelbert dag  
-  Organiseren van Open Podia  
  
Contacten: 
 
De oudervereniging onderhield contacten met 
- rector en conrectoren (via Hanneke Blom), 
- de leerlingenraden, 
- de MR (via Lisette Bastiaansen en Leon Stultiëns) 
-  Marleen Herman (BOA) 


