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Doel oudervereniging 
 
De oudervereniging (=ov) stelt het welzijn en geluk van de kinderen voorop. Wij hebben als doel de 
samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te ondersteunen bij zowel 
onderwijskundige als niet onderwijskundige activiteiten. De oudervereniging richt zich in de praktijk op het 
organiseren van de leuke zaken rondom het onderwijs, vieringen van feestdagen, altijd in samenspraak met 
en vaak in opdracht van de school. 
 

Samenstelling oudervereniging 
 
Het bestuur van de oudervereniging streeft ernaar dat zowel de onderbouw als de bovenbouw 
vertegenwoordigd wordt binnen de oudervereniging. De ov komt regelmatig bijeen om te overleggen. Hierbij 
is ook altijd een teamlid aanwezig om het contact tussen het schoolteam en de ov te vergemakkelijken en te 
adviseren. 
 

Leden 
 
Voorzitter;  Bonny  
Vice-voorzitter;  Daniëlle  
Penningmeester; Paola  
Secretaris;  Lilian  
Notuliste;  Suzanne  
Actief  lid;  Nina  
Actief  lid;  Nicole  
Actief    lid;  Joyce  
Teamleden;                   Astrid en Laura  
  
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Angelique en Alicija zodat we dit jaar nieuwe leden moeten 
gaan werven. 
 
 

De activiteiten van dit schooljaar: 
 
Een overzicht van de activiteiten die dit jaar worden georganiseerd kunt u onder andere vinden in de 
schoolkalender. Omdat we ieder jaar een andere draai willen geven aan de activiteiten kunnen we u nog niet 
vertellen wat de inhoud precies zal zijn. Wel kunnen we u de volgende opsomming geven van de activiteiten 
die, onder andere, door ons georganiseerd zullen worden dit schooljaar.  
 

• Kinderboekenweek 

• Sinterklaas viering  

• December/kerst workshop 

• Kerstviering  

• Carnaval 

• Palmpasen 

• Paasviering 

• Eindejaarsfeest 
 
Eveneens coördineert de oudervereniging de luizencontroles. Deze vinden plaats in de eerste week na  
iedere vakantie.  



Verdeling activiteiten: 
 
Zoals ieder jaar zijn er terugkerende activiteiten. Ook dit jaar zullen we deze activiteiten blijven handhaven. 
Evenals de afgelopen jaren proberen we de activiteiten die gedaan worden te verbeteren en te vernieuwen 
zodat het enthousiasme onder de leerlingen gehandhaafd blijft. 
Het bestuur van de oudervereniging zet in samenwerking met het schoolteam leuke, leerzame en 
motiverende activiteiten neer. De organisatie van de activiteiten worden verdeeld in teams, bestaande uit ov-
leden en schoolteamleden.  
 
 

2017-2018 
 

Activiteit OV leden Team 
 

Kinderboekenweek Joyce*, Bonny Muriël*, Anouk, Stijn 

Sinterklaas Suzanne*, Lilian, Bonny Claudia, Marjon, Steffanie 

Kerst Nicole*, Nina Carlijne, Laura, Miranda 

Carnaval Daniëlle Anouk*, Stijn 

Goede doelen Nina*, Bonny Astrid 

Palmpasen Joyce*, Paola Muriël, Jerry 

Pasen Joyce*, Paola Muriël, Jerry 

Schoolfotograaf Daniëlle Astrid, Nelly 

Meester en juffendag  Anouk, Muriël 

Evt evenement afscheid gr8 Daniëlle, Suzanne - 

Eindejaarsfeest Allen Allen 

Schoolreisje  Miranda, Steffanie 

   

 
 
Met een * gemarkeerd betekend aanspreekpunt vanuit het team en de OV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vergaderdata  
 
Hieronder treft u het vergaderschema van de oudervereniging. Alle vergaderingen van de oudervereniging 
zijn in principe openbaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen, laat het ons weten via ov.maria@jl.nu.  

 
Ook de belangrijkste agenda punten staan hierop vermeld. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben dan 
horen wij dit natuurlijk graag van u. 
 

21 september 2017 ➢ Jaarplan/jaarverslag 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 
➢ Kinderboeken/projectweek 
➢ Luizencommissie 
➢ Financiën 

19 oktober 2017 ➢ Algemene Ledenvergadering 
➢ Financiën 
➢ Jaarplan/jaarverslag 
➢ Decemberworkshop 
➢ Sinterklaas  
➢ Kerst 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 
➢ Evaluatie kinderboeken/projectweek 

16 november 2017 ➢ Decemberworkshop 
➢ Sinterklaas 
➢ Kerst 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 

14 december 2017 ➢ Evaluatie sint 
➢ Kerstmis 
➢ Decemberworkshop 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 

1 februari 2018 ➢ Carnaval 
➢ Pasen 
➢ Evaluatie Kerst 
➢ Goede doelen actie 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 

15 maart 2018 ➢ Schoolreis  
➢ Pasen 
➢ Goede Doelen Actie 
➢ Eindfeest 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 

19 april 2018 ➢ Eindfeest 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 
➢ Evaluatie pasen 
➢ Schoolreis 
➢ Fotograaf 

31 mei 2018 
 
 

➢ Evaluatie schoolreis 
➢ Eindfeest 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 

12 juli 2018 ➢ Eindfeest 
➢ Ingekomen en uitgaande stukken 
➢ Vergaderdata 2018-2019 
➢ Commissies 2018-2019 
➢ Vooruitblik 

 
Data kunnen wegens omstandigheden tussentijds worden veranderd 
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