Jaarverslag van de Ouderraad
Schooljaar 2020 en 2021
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Organisatie en inrichting van de OR op de Holm
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van PCBS De Holm. De ouderraad is ondergebracht
in een zelfstandige steunstichting en is opgebouwd uit 2 ouders uit iedere UNIT, en daarnaast een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 1 leerkracht vertegenwoordigt alle leerkrachten,
het schoolhoofd is agendalid en sluit aan tijdens de vergadering indien wenselijk.
De groepscoördinatoren, de twee ouders uit iedere groep, overleggen met elkaar tijdens de eerste
OR vergadering, in welke commissie zij actief willen zijn. Iedere commissie regelt 1 event. Er is dus
een Sintcommissie, een Kerstcommissie, enzovoort.
De OR heeft als taak om de jaarlijkse evenementen op school te structureren en te coördineren.
Voorbeelden zijn de Christelijke vieringen, maar ook de avondvierdaagse. Verder is er een
sportcommissie; van hieruit wordt de deelname aan sportwedstrijden vanuit school bij de locale
verenigingen gecoördineerd en begeleidt.
De OR kan niet zonder de actieve bijdrage van betrokken ouders bij de school. Daarom wordt er
regelmatig een beroep gedaan op ouders voor ad hoc activiteiten: meefietsen naar het zwembad,
hulp bij de events enzovoort. Op deze manier hebben alle ouders, binnen hun mogelijkheden, een
mogelijkheid om een band met de Holm op te bouwen, en bestaan er nieuwe, actieve en creatieve
manieren om het samen leren en groeien vorm te geven.
De OR vergadert 5x per jaar. De OR wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De commissies
hebben een budget, dat zij ten behoeve van het event mogen inzetten. Jaarlijks wordt het budget
uitgenut en voor het volgende schooljaar opnieuw vastgesteld, gebaseerd op ervaringscijfers, en het
aantal leerlingen van De Holm. Jaarlijks wordt een controle op de boekhouding gedaan door de
kascommissie, die ad hoc wordt samengesteld.
De samenwerking met de MR vindt ad hoc plaats, naar behoefte. We hebben bijvoorbeeld geen
plicht om de MR onze ouderbijdrage te laten goedkeuren (als onafhankelijke steunstichting), maar
zodra vastgesteld delen we die uiteraard. Ook op andere onderwerpen waar OR en MR elkaar kunnen
versterken, weten we elkaar te vinden.
De verslagen over de events zijn door de commissieleden zelf aangeleverd en worden jaarlijks
gebruikt door de nieuwe commissie als input, tips en truuks bij het organiseren. Daarnaast zijn voor
alle events draaiboeken beschikbaar.

2

Verslagen van de events in het schooljaar 2020 en 2021
Ook dit schooljaar konden de verschillende events die de Ouderraad normaal gesproken organiseert,
niet of slechts in aangepaste vorm plaatsvinden. Is dit jaarverslag beknopter van vorm inhoud dan
normaal gesproken.

Opening van het schooljaar in het nieuwe gebouw
In september ging de locatie Berkelwijk open en konden de leerlingen van de Holm hun schooljaar in
de nieuwe school vieren. De viering bleef beperkt; een feestelijke openingsdag voor de kinderen en
een rondleiding voor de ouders.

Sinterklaas
Voor het eerst is de samenwerking gezocht tussen De Heerd en De Holm; er kan natuurlijk maar 1 Sint
op school komen. De sint die altijd al de Holm bezocht, was er nu ook weer. De samenwerking verliep
nog wat stroef waar het ging om de taakverdeling en de communicatie. Dat is een verbeterpunt voor
het komende jaar. Er is een uitgebreid draaiboek gemaakt. De klas is versierd door de Holm
oudercommissie en Sint kwam op de motor naar school.

Kerstmis
Kerstmis vierden we in een lockdown. Daarom is Kerstmis dit jaar sober gevierd. Er is een
spelletjesochtend en een kerstlunch georganiseerd, vanuit de school. De kinderen hoefden zelf geen
lunch mee te nemen. Unit 1 heeft een voorstelling gegeven en de OR verzorgde het 10 uurtje. De
kinderen hebben een kaart gemaakt; die verstuurd kon worden aan wie dat nodig had.

Pasen
Met heel veel plezier hebben wij dit jaar een mooi Paasfeest voor de kinderen georganiseerd.
Ondanks de beperkingen door corona hebben we er toch met zijn allen iets specials van gemaakt.
De kinderen hoefden geen 10 uurtje mee te nemen, want ze werden verrast met limonade en een
chocolade paaslolly (per stuk verpakt in verband met coronaregels). Voorafgaand aan dat 10 uurtje
hebben alle groepen aandacht besteed aan het Paasverhaal en de kinderen konden heerlijk
knutselen.Vervolgens hebben de kinderen in hun eigen groep lekker genoten van hun eigen geregelde
paaslunch en als toetje kreeg iedereen een lekker danoontje.
En uiteraard hebben we binnen in de school en in de groepen voor de nodige decoratie gezorgd en
waren er lekkere paaseitjes in de week van het Paasfeest.
Wat we dit jaar ook hebben georganiseerd, is een bijzondere inzameling voor de voedselbank. Alle
kinderen van het gehele kindcentrum Berkelwijk brachten producten mee naar school die op de trap
beneden werden verzameld en er is een fotomoment geweest met de voedselbank en de school om
daarmee deze geweldige actie onder de aandacht te brengen.

Even stilte
Tot laat in het schooljaar is er verder niets georganiseerd vanwege de Coronamaatregelen. Ook zijn
alle sportwedstrijden en de avondvierdaagse afgelast. Wel zijn er, in beperkte vorm, de koningspelen
georganiseerd. Hieronder het verslag.

Koningsspelen
Na kort contact tussen leerkracht Niki en Bianca begrepen wij dat ivm Corona en de beschikbaarheid
van de sportdocenten/ studenten de Koningsspelen voor de Holm waren verplaatst naar woensdag
3

21 april ipv vrijdag 23 april. In principe zouden de leerkrachten alles regelen en konden wij als OR niks
betekenen. Een korte tijd daarna nam Hester met ons beide contact op, ze wilde graag kort
overleggen om te kijken of wij als (OR/Klassen)ouders iets konden regelen. Voor Unit 1 was er vraag
naar oranje versiering, medailles en ijsjes. Hester zou navragen of de bovenbouw (Unit 2 en 3) ook
ijsjes en versiering wilden. Dit heeft ze later bevestigd. Bianca heeft de ijsjes bij de Jumbo besteld.
Annelies heeft via internet een aantal oranje en rood-wit-blauwe slingers voor de hele school
aangeschaft en medailles met de opdruk: Koningsspelen 2021 voor Unit 1.
Unit 1 heeft de Koningsspelen op school gevierd met ondersteuning van de sportstudenten
Unit 2 en 3 hebben op de Roda-velden sport spellen gedaan.
Iedereen had op deze dag een ijsje van de OR.
Het budget was 100 euro, wij hebben 95,15 euro uitgegeven.

Geen musical, maar een film
Voor groep 8 is gekozen om geen musical te maken, maar een echte film op te nemen ‘hollywood in
de klas’ was een enorm succes. Er werd gefilmd rondom de school en op verschillende buitenlocaties
in Leusden. Tijdens de filmavond konden de ouders, Coromaproof, in passende (gala-) avondkleding
de film komen bekijken. De rode loper ging uit en de kinderen kwamen in galakleding en met zelf
geregeld, passend vervoer.
De slotavond en het schoolreisje zijn afgezegd.

Financiën
Corona heeft/ had ook financiele impact. Omdat we dit schooljaar maar ongeveer de helft van het
budget hebben uitgegeven, is ons voorstel om de helft van het geincasseerde bedrag terug te betalen
aan de ouders die betaald hebben (ca 67%). We kijken naar de bijdrage als van toepassing op dit
schooljaar. De reserves lopen anders op en het is niet terecht dat ouders betalen en dat het niet
wordt opgemaakt (denk bijvoorbeeld aan groep 8 kinderen die van school gaan).
Verder: regelmatig worden we benaderd vanuit verschillende bureaus die voor ons wel de
ouderbijdragen willen incasseren. We gaan hier nadrukkelijk niet op in;
- De ouderbijdrage is vrijwillig, daar past geen incasso bij!
- De kosten wegen niet op tegen de baten
- We kunnen de privacy van onze leerlingen en hun ouders beter bewaken als we dit zelf
organiseren.
Vanuit de leerlingenraad is er gevraagd om 3 ballen, die zijn ook gekocht (15 euro)
Vraag vanuit Danielle; mogelijkheid om theater-leesboeken te kopen? Hiervoor is het boekengeld
eventueel beschikbaar. Een deel van het boekengeld kan bij de leerlingenraad neergelegd worden (ca.
75 euro) zodat zij ook kunnen meedenken.

Tot slot
In september dragen Timo en Carin het stokje over aan een nieuw OR bestuur. We kijken terug op 2
mooie termijnen. Het nieuwe bestuur staat voor de uitdaging om, na Corona, de ouderbetrokkenheid
en de binding met De Holm weer opnieuw vorm te geven en nieuw leven in te blazen. Timo en Carin
wensen de nieuwe ouderraad daarin veel succes.
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