Jaarverslag OV de Borne 2014-2015
Datum :

28 september 2015

Inleiding
In dit jaarverslag blikt de oudervereniging (hierna te noemen OV) terug op haar taken en activiteiten in het
schooljaar 2014-2015.

Leden 2014 - 2015
De oudervereniging is een bij de KvK ingeschreven statutaire vereniging. Conform de statuten dient de
vereniging een bestuur te hebben bestaande uit tenminste 5 leden waaronder een voorzitter, secretaris en
penningmeester. De volgende ouders zaten het afgelopen jaar in de OV;
Naam
Susan Fijnaut
Hans den Dool
Robert van Os
Demis Backx
Danique van den Hoek
Hagar Priems
Evert Robben
Tamara Vermeer
Hanneke Scheutjens
Frank Schuermans

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

De OV heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een groot verloop van ouders. Na de samenvoeging van
de activiteitencommissie met de OV aangevuld met nieuwe hulpouders bestond de OV in 2013-2014 uit 15
betrokken ouders. In september 2014 hebben vijf mensen afscheid genomen. In september 2015 hebben vier
mensen vanwege diverse redenen zich teruggetrokken.
De OV probeert actief ouders te benaderen, voornamelijk ouders met jonge kinderen, om voor langere tijd
gebruik te kunnen maken van hun organisatietalenten.
De OV heeft één schooljaar (2013-2014 ) de naam Oudercommissie gevoerd, vanwege het feit dat de ouders
van de activiteitencommissie en de oudervereniging samengevoegd waren om de krachten te bundelen. Maar
vanaf 2014-2015 is besloten om toch weer te communiceren met de naam Oudervereniging. Dit is de meest
heldere naam voor onze achterban/ouders, leerkrachten en andere instanties (gemeente, andere scholen etc.).

Vergaderingen en werkwijze
Het OV bestuur heeft schooljaar 2014-2015 zes keer vergaderd om algemene, financiële en organisatorische
zaken te bespreken. Als belangrijke kwesties zich voordoen en besproken dienen te worden, kan de OV, indien
nodig, een extra vergadering plannen.
Bovendien hebben OV-leden bijna alle activiteiten georganiseerd. Sommige activiteiten werden door één lid
van de Oudervereniging geregeld, bijvoorbeeld de Nieuwjaarsproost, de schoolfotograaf en de Borne Show.
Voor andere, grotere activiteiten werden werkgroepen gevormd; zoals de werkgroepen Sint, Kerst, sport,
Carnaval, Koningsspelen en Borne Disco. De OV-leden hebben met teamleden en/of hulpouders samengewerkt
om een activiteit tot een succes te maken. Deze werkgroepen vergaderen één of meerdere keren in een klein
comité en “functioneren zelfstandig”. Per activiteit wordt een budget vastgesteld, een draaiboek gemaakt en
zijn er afspraken gemaakt over de communicatie. Elke werkgroep bepaalt wanneer en hoe vaak een overleg
noodzakelijk is. Dit is per activiteit verschillend.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De OV int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage (hierna te noemen VOB) die jaarlijks per kind betaald dient te
worden. In de jaarvergadering brengen we ouders en leerkrachten op de hoogte over wat er met het geld van
de ouderbijdrage gerealiseerd is en wat de plannen zijn van de OV voor het komende schooljaar.
De hoogte van de VOB was voor het schooljaar 2014-2015 vastgesteld op € 30,- per leerling (incl. instromers tot
31 december 2014). Voor kinderen die zijn ingestroomd na 1 januari 2015 werd dat schooljaar geen VOB
gevraagd. De OV gaat uit van 8 betalende schooljaren voor elke leerling.
De betaling van de VOB is geschied op twee manieren. Ouders hebben gekozen om het bedrag van de VOB zelf
over te maken op het rekeningnummer van de OV of ouders hebben gebruik gemaakt van een doorlopende
automatische machtiging.
Ouders van instromende leerlingen én ouders die niet middels een machtiging (willen) betalen, ontvangen ook
komende schooljaar (november 2015) een brief met het verzoek het machtingsformulier in te vullen en/of de
ouderbijdrage over te maken. De machtiging is gekoppeld aan de inschrijving van de leerling. Zodra de leerling
wordt uitgeschreven, vervalt de machtiging. Om ouders te informeren over de incassodatum wordt
voorafgaand in de Borne-info het bedrag en de incassodatum vermeld. Het betalingspercentage in het
schooljaar 2014-2015 was ruim 85%.

Activiteiten 2014-2015
De OV heeft in organisatorische zin en/of financiële zin bijgedragen aan de volgende activiteiten;
 Kinderboekenweek
 Sinterklaasviering
 Kerstviering
 Sporttoernooien (basketbal, denksport, Warandeloop, zaalvoetbal, zwemmen, veldvoetbal)
 Nieuwjaarsproost
 Kinderraad
 Carnaval
 Open Dag
 Pasen
 Borne Disco
 Koningsspelen
 Financiële bijdragen aan (culturele) excursies
 Schoolfotograaf & groepsfoto’s eerste schooldag
 Wandel4Daagse
 Afscheid groep 8
 Borne BBQ
 Borneshow

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande schooljaren




Batterijenton; Voorgaande jaren beheerde de OV de “batterijenton” (StiBat). Dat is nu in beheer van
school. De punten die gespaard worden door het inleveren van lege batterijen kunnen door school of door
de Kinderraad worden ingeruild (bv. voor speelmateriaal).
Textielcontainer; De organisatie rondom de textielcontainer (actiecontainer twee keer per jaar op
schoolplein) en de geldelijke opbrengst ervan is in handen van de school. Dit wordt niet meer door de OV
gedaan.

Extra aandacht voor




Cultuur: De OV overlegt met de directie over bepaalde ontwikkelingen die op school spelen. Dit heeft ertoe
geleid dat de OV een gedeelte rondom cultuur sponsort. Zo heeft de OV de dansvoorstellingen van Fontys
voor onze kinderen betaald en is er meer geld beschikbaar gesteld voor bepaalde (culturele) excursies.
(Groot) schoolreisje: De OV heeft ervoor gepleit dat het schoolreisje eens in de twee jaar wordt
georganiseerd in plaats van 1x per 3 jaar. De MR, de directie en het team hebben besloten dit verzoek in te
willigen. Per “bouw” wordt vanaf schooljaar 2015-2016 om het jaar een schoolreis gepland door de
werkgroep Cultuur. De werkgroep Cultuur wordt uitsluitend bemand door leerkrachten. De OV zal, nadat







de bestemmingen voor de schoolreisjes bekend worden gemaakt, beschikbaar zijn voor het regelen van
bussen en allerhande dingen.
De OV heeft reeds twee jaar geld gereserveerd om de grote schoolreis (deels) te kunnen sponsoren.
Normaliter sponsorde de OV een bedrag van 1000 Euro voor het grote driejaarlijkse schoolreisje. Dit is niet
voldoende geld om de kosten van zo’n dure schoolreis te drukken. Daarom wordt door de school een losse
bijdrage aan de ouders van de kinderen gevraagd. De OV probeert op deze manier de (schoolreis-)kosten
voor de ouders drukken.
Sport: De OV vindt het belangrijk de kinderen te stimuleren om te sporten. Een groot succes is ieder jaar
het zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie De OV heeft meer budget uitgetrokken voor de
sporttoernooien. Zo rondt de OV het inschrijfgeld van alle sporttoernooien naar beneden af en worden
voor alle sporters traktaties beschikbaar gesteld. In 2013-2014 waren er nauwelijks aanmeldingen voor
handbal, denksport, zwemmen, veldvoetbal of atletiek. Schooljaar 2014-2015 zagen we een verdubbeling
van het aantal deelnemers aan de sporttoernooien.
Lief & Leed –potjes: In het schooljaar 2014-2015 is per groep €25,- aan iedere groepsouder ter beschikking
gesteld. De groepsouders kunnen dit geld besteden aan bv. een kaartje voor een ziek kind of een cadeautje
of afscheidsboeketje voor een leerkracht. De OV wil graag dat het geld van de ouderbijdrage aan dit soort
kleine leuke attenties wordt besteed en probeert de inzameling van losse euro’s per groep te verminderen
(of zelfs te voorkomen).
Een grote financiële bijdrage is besteed aan nieuwe leesboeken. Via de Kinderraad kwam het signaal dat
kinderen behoefte hadden aan nieuwe boeken. De leerlingen van de kinderraad hebben alle groepen de
opdracht gegeven om drie titels (per groep) aan te dragen. Deze zijn door de OV bekostigd.

Communicatie
De OV communiceert naar haar achterban via;
 De Borne Info;
 Posters met informatie op de wanden van de groepen en op de deuren van de school;
 Een infobord in de aula waarop de kalender met activiteiten, de folder van de OV, een groepsfoto, het
jaarverslag en teamindelingen (sport) bekend worden gemaakt;
 Website; De verslagen en het jaarverslag worden op de website van school geplaatst.
De OV heeft voor sommige activiteiten soms extra hulp van ouders nodig, denk hierbij aan het opbouwen en
versieren van de aula en school (Sint, Kerst, Carnaval, Koningsspelen), het opruimen van kerstspullen, Carnaval
etc. De oproep voor ‘extra handjes’ wordt gedaan via de Borne Info. Ook worden ouders op het schoolplein of
via een groepsapp rechtstreeks benaderd.
De OV bemoeit zich niet met het regelen van specifieke hulp in groepen bijvoorbeeld voor het versieren van
een klaslokaal met Sint of voor het rijden ivm excursies. Dat regelen leerkrachten in hun eigen groep.
Er is besloten om geen (algemene) informatie via de groepsouders aan de ouders te verspreiden. Dit leverde
soms onduidelijkheid op. Sommige groepsouders kunnen de vragen van ouders niet beantwoorden.
De communicatie naar het team/school is in 2014-2015 via één leerkracht verlopen. Daarnaast waren
verschillende leerkrachten in de werkgroepen actief.
In schooljaar 2015-2016 is er een nieuwe CAO voor leerkrachten in het onderwijs van kracht gegaan. Dat heeft
gevolgen voor de deelname van diverse leerkrachten aan allerlei activiteiten/festiviteiten. Door de
directie/team zijn er vier leerkrachten, door school Werkgroep ‘Vieringen’ genoemd, verantwoordelijk gesteld
voor de organisatie en begeleiding van alle activiteiten en festiviteiten op school. Dat groepje leerkrachten
regelt de communicatie van en naar de OV en van en naar hun collega’s. Deze leerkrachten wonen om beurten
de bestuursvergaderingen van de OV bij en bepalen met de OV-leden samen hoe een bepaalde activiteit
georganiseerd wordt. De school is in principe verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten, de OV
biedt de helpende handen om de leerkrachten bij activiteiten te ondersteunen.

Tot besluit
De OV heeft dankzij de ouderbijdrage bijna alle activiteiten financieel mogelijk gemaakt. De OV bestaat uit een
enthousiaste groep betrokken leden die veel tijd en energie in de OV hebben gestoken om alle activiteiten
mogelijk te maken. Maar ook heel veel dank aan alle klassenouders en hulpouders die telkens weer bereid
waren een handje te helpen. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen van alle activiteiten en extraatjes
genieten. ∆

