
Oudervereniging Valkenburgschool 2016-2017 
Jaarverslag van de secretaris 
 
De oudervereniging kwam in het schooljaar 2016-2017 10 keer bij elkaar.  
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 6 oktober 2016.  
 
Vaste agendapunten tijdens de vergaderingen zijn:  

● Opening  
De voorzitter opent de vergadering  

● Toe te voegen agendapunten 
Punten kunnen worden toegevoegd wanneer deze niet op de agenda staan  

● Notulen van de OR vergadering  
De notulen van de vorige vergadering worden besproken en eventueel aangepast  

● Binnengekomen stukken  
Iedere vergadering worden de binnengekomen stukken (o.a. post) behandeld 

● Mededelingen uit de OR  
De leden van de OR kunnen mededelingen doen  

● Mededelingen uit het team  
De vertegenwoordiger(s) van het team kunnen mededelingen doen die van belang zijn voor 
de OR 

● Voorbereiding activiteiten en evenementen  
Iedere vergadering wordt de stand van zaken van te organiseren evenementen besproken. 
OR-leden hebben zitting in de commissies die de evenementen organiseren en brengen 
verslag uit van de vorderingen.  

● Evaluatie evenementen  
Na ieder evenement evalueert de commissie hoe het evenement is verlopen en wat er goed 
ging en wat voor verbetering vatbaar is. Deze evaluatie wordt besproken in de OR 
vergadering  

● Financiën  
De financiële situatie, waaronder de budgetten van de commissies en de uitputting daarvan, 
wordt per evenement besproken.  

● Rondvraag  
Iedereen heeft de gelegenheid om vragen te stellen  

 
De evenementen in schooljaar 2016-2017 waren als volgt: 

Kinderboekenweek 
De OR heeft hier dit jaar geen aandeel in gehad.  

Sinterklaas 
Sinterklaas stond dit jaar in het thema van gezond eten. Sinterklaas kwam samen met zijn Pieten op 
de fiets naar school en de Pieten strooiden niet met pepernoten, maar zelfs met spruitjes! Voor alle 
leerlingen van Unit 1 had Sinterklaas een cadeautje meegebracht. Oh wat was het spannend om te 
zien wat Sinterklaas had meegenomen voor de kinderen! De leerlingen van Unit 1 hebben in de aula 
eerst flink feest gevierd met de Pieten, terwijl Sinterklaas in Unit 2 alle gemaakte surprises aan het 
bewonderen was. Vervolgens heeft Sinterklaas zich bij de leerlingen van Unit 1 gevoegd in de aula en 
hebben de leerlingen allemaal een mooi optreden voor Sinterklaas en de Pieten verzorgd. Zelfs de 
leden van de OR moesten er aan geloven en op het podium hun best doen voor Sinterklaas. Na veel 



gezang en dans zijn de leerlingen van Unit 1 naar hun klas gegaan samen met de Pieten om daar hun 
cadeautje te ontvangen en uit te pakken. De leerlingen van Unit 2 hadden surprises voor elkaar 
gemaakt en wat waren ze mooi! Alle soorten fruit en groenten zijn voorbij gekomen, het was bijna 
zonde om de surprises open te maken om te zien welk cadeautje iedereen aan elkaar had gegeven. 
Unit 2 heeft in plaats van een schoencadeautje twee spellen gekregen voor in de klas. Sinterklaas en 
de Pieten hebben er weer geprobeerd een feest van te maken. 
 
De organisatie van Sinterklaas verliep dit jaar wat moeizaam. Dit heeft voor een deel te maken met 
het feit dat sinds dit jaar de onderwijsassistenten in de commissie zitten en zij niet in de avonden 
mogen vergaderen, terwijl het voor de OR leden weer vaak lastig is om overdag af te spreken. Dit 
kwam de communicatie niet altijd ten goede. Uiteindelijk zijn we er met gezamenlijk inzet goed met 
elkaar uitgekomen. Voor aanvang van het Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december zijn we met de 
Sinterklaascommissie diverse malen bijeengekomen om met elkaar te overleggen. Deze overleggen 
stonden in het teken van het bespreken van het draaiboek, het thema, de invulling van de dag, de 
keuze van cadeautjes voor de leerlingen, inventarisatie van het aantal leerlingen en de verhouding 
jongen/meisje. Tevens is er een overleg geweest met Sinterklaas en Piet om onder andere het thema 
en de globale indeling van de dag met elkaar door te spreken. 
 

Kerstviering  
Net als voorgaande jaren heeft de Ouderraad in 2016 gezorgd voor een gezellig samen zijn van de 
ouders ten tijde van het kerstdiner. De Ouderraad draagt zorg voor de aankleding en serveert warme 
chocomel en glühwein en een overheerlijke bak snert. Het doel van deze avond is om iedereen beter 
te leren kennen, elkaar ‘langer’ te spreken en om de tijd die we wachten op onze kinderen te 
veraangenamen.  
In de aula was het gezellig druk en door een aantal attente ouders zijn lekkere hapjes gemaakt. 
Indien er iets over was in één van de klassen, werd dit doorgeschoven naar de ouders. Wij vanuit de 
ouderraad vonden het een geslaagde avond, echter wel met onderstaande kritische opmerkingen: 
- Nadenken over de invulling van deze avond? 
- Een aantal ouders, zowel unit 1 als unit 2, kiest ervoor op niet op school te blijven (waarom?) 
- Het percentage ‘nieuwe’ ouders was laag. Hoe bekend is deze activiteit? 
- Logisch of niet: er is een duidelijke scheiding tussen oude / nieuwe garde 

Pasen 
De OR heeft een financiële bijdrage geleverd aan de boodschappen die gedaan moesten worden.  

Carnaval 
Er is via email contact geweest over de invulling van Carnaval. Er was door het schoolteam al 
besloten wat er op die dag gedaan zou worden. Voor de OR was er alleen de taak voor de 
boodschappen. Dit vonden wij erg jammer, we zouden graag meer betrokken zijn bij de invulling van 
de dag. 
 
Beide OR commissieleden konden niet aanwezig zijn bij de carnavalsmiddag. De ervaringen van de 
dag zijn door de school omschreven: 
 
Van te voren hebben wij onze ideeën besproken en gekozen voor de middag, zodat het voor dit jaar 
overzichtelijk was voor beide units. 
Het versieren van de aula verliep spoedig m.b.v. Toon, OA en stagiaire. 



De OR-leden hebben hele leuke prijsjes gekocht (een aantal zijn bewaard voor een volgende keer), en 
de lekkere chips en limonade waren ook op tijd geregeld, dank jullie wel. Ook namens Toon, de 
sigaren waren de goede! 
De kleuters hebben een rondje polonaise gelopen in het Sterrendomein en dat was superleuk, 
daarna ook in de eigen klassen hebben ze korte spelletjes gespeeld in het roulatiesysteem. 
Unit 2 werden vermaakt door de gezellige DJ Toon en tussen de leuke liedjes ook gezellige spelletjes 
gespeeld. De sfeer was feestelijk en gezellig. 
Dit jaar was er minder voorbereiding en al met al was het een geslaagde middag. 
We kunnen volgend jaar bespreken of we het voor unit 2 in de avond willen plannen. 
 

Avondvierdaagse 13-16 juni 
Ook dit jaar heeft de Valkenburgschool deel genomen aan de avond vierdaagse en wel met 2 
groepen: 30 kinderen voor de 5 kilometer en 11 kinderen voor de 10 kilometer. Applaus voor alle 
deelnemers, want iedereen heeft de avondvierdaagse uitgelopen. De opkomst van het aantal 
kinderen smaakt naar meer; in 2018 streven we naar een nog hogere deelnemersaantal. 
De ouderraad heeft de uitnodigingsbrieven verzorgd, het verwerken van de inschrijvingen, het 
dagelijks aan- en afmelden bij de organisatie en de limonadeposten bemand. De limonadeposten 
waren dit jaar uitgerust met limonade, fruit, ijs, koek of chips. Voor de 10 kilometer was er zelfs 2 
keer een limonadepost! Menig deelnemer van andere scholen was jaloers op ons assortiment. 
Elke dag werd er verzameld bij de ingang van het zwembad Groenendaal, met als herkenningspunt 
de vlag van onze Valkenburgschol.  De laatste dag kwamen de 5 en 10 kilometer tezamen op de 
Vrijheidsdreef vanwaar achter een drumband aan terug werd gelopen naar het zwembad. Bij het 
zwembad lag voor iedereen zijn/haar medaille klaar met een presentje! 
De Ouderraad heeft veel positieve feedback gekregen over de herkenbaarheid van de school, de 
goed uitgeruste limonadeposten en de communicatie over de Avondvierdaagse.  
Toch zijn er ook een aantal kritische opmerkingen, te weten; 
- Ouders zouden het zeer waarderen, als in ieder geval een leerkracht/directrice van de 
Valkenburgschool aanwezig is bij binnenkomst op de laatste avond (voor bijvoorbeeld het uitreiken 
van de medailles) om zo de betrokkenheid aan haar leerlingen en ouders te tonen.  
- Het opzetten van een app-groep om zo makkelijk te kunnen communiceren over doorgang 
van de avondvierdaagse of starttijden. 
De kritische noot neemt de Ouderraad mee in de evaluatie met school. 
Last but not least; dank aan alle ouders die enthousiast meegelopen hebben met hun kinderen en 
hebben meegeholpen om de avondvierdaagse nog feestelijker en succesvoller te maken! 
 

   
 



Schoolreisje 
Het was een zeer geslaagde dag.  
Unit 1 en Unit 2 zijn naar 2 verschillende locaties gegaan. 
 
Unit 1 is naar de speeltuin "De veilige haven" gegaan in IJmuiden. 
Het was een zonnige en warme dag waarbij een ijsje niet kon ontbreken, de kinderen hebben zich 
prima vermaakt. Vanwege de warmte was er besloten iets eerder terug naar school te gaan en daar 
op het schoolplein lekker met de watersproeiers te spelen, dit was een geweldige afsluiter van de 
dag! 
 
Unit 2 naar Spaarnwoude met drie leuke activiteiten, kanovaren, step voor grote groep en beach 
volleybal. 
Er was een soort vlot met een touw waar je in kon klimmen en dan het water mee in kon springen, 
het was daar mooi weer voor. Lekker ijsje gegeten en de kinderen hebben een gezellige dag gehad. 
Er waren ook vlotten die aan elkaar vast zaten waar je over heen kon springen en je kon een 
parcourtje doen. 

Zomerfeest en opening Kindcentrum 
Het zomerfeest had dit jaar een extra feestelijk tintje want op deze dag vond ook de opening van 
kindcentrum De Molenwerf plaats. Het was voor de kinderen de hele dag feest. In de ochtend kwam 
de wethouder om het kindcentrum officieel te openen en de kinderen zongen het nieuwe schoollied. 
Daarna waren er verschillende workshops voor de kinderen.  
In de middag en avond waren er verschillende activiteiten op het plein, er was een sneltekenaar en 
er waren heerlijke pannenkoeken en drankjes.  
De opbrengst van alle activiteiten en het eten en drinken gingen dit jaar deels naar school en deels 
naar KIKA.  
Het was een zeer geslaagde dag!! 

Slotviering 
De OR heeft een afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8 verzorgd. Zij kregen een doppler 
met het logo van de Valkenburgschool erop. Het cadeau werd positief ontvangen.  
 


