Jaarverslag ouderraad Mytylschool de Trappenberg-schooljaar 2016-2017

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad betreffende het schooljaar 2016-2017. Met dit
jaarverslag hopen we een beeld te geven van onze werkzaamheden het afgelopen jaar. Mocht u
vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u die mailen naar
ouderraad.trappenberg@dekleineprins.nl.

De Ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen:
Miranda Grotjohann
Nienke de Graaff
Marijke Kreuning
Belinda Hogendoorn
Kirsten Van Miltenburg-Jonkers
Wat heeft de ouderraad gedaan?
De ouderraad kijkt terug op een mooi schooljaar. We hebben de geplande act iviteiten de
gewenste aandacht kunnen geven doordat veel ouders ons kwamen komen helpen t ijdens
schoolact iviteiten. We waren betrokken bij de jaarlijks terugkerende act iviteiten zoals sinterklaas
en kerst.
We hebben de nieuwsbrief voort gezet. Vlak voor elke vakant ie mailt de ouderraad een
nieuwsbrief met allerlei informat ie voor ouders.
Personeelsleden die een kind hebben gekregen of ziek zijn krijgen een kaartje, en als de situat ie
daarom vraagt een bloemetje.
Ook het secretariaat en Bernd zijn bedankt voor hun inzet voor de ouderraad.
Met kerst hebben we de buschauffeurs verwend met warme chocomelk, koffie, thee en wat
lekkers.
Vergaderfrequentie
Eens in de 6 weken komen we bij elkaar. De ouderraad volgt een vantevoren vastgestelde agenda
en heeft de taken verdeeld. Een afgevaardigde van de schoolleiding is bij de vergaderingen
aanwezig vanuit de schooldirect ie.
Ieder jaar organiseert de ouderraad eenmalig een besloten vergadering ter evaluat ie en
zelfreflect ie.
Communicatie
De ouderraad vindt communicat ie tussen ouders onderling en tussen ouders en school belangrijk.
Daarom wil de Ouderraad zichtbaar zijn voor de ouders en hen de mogelijkheid geven elkaar te
ontmoeten. Op beide “rapport” avonden was hier het afgelopen jaar weer gelegenheid toe in de
vorm van koffie/ thee en iets lekkers bij de ingang van school. Verder hebben gedurende het jaar
ouders geholpen op school en zo andere ouders en medewerkers kunnen ontmoeten.
De Ouderraad houdt u op de hoogte van haar plannen via het jaarplan welke op de internetsite
van school verschijnt.

Tot slot
Het komende jaar gaat de ouderraad verder op de ingeslagen weg. We hopen op een aantal
nieuwe ouders die de ouderraad kunnen komen versterken. In het jaarplan kunt u lezen over onze
act iviteiten.
Ideeën, t ips, en vragen van ouders en personeel zijn van harte welkom
(ouderraad.trappenberg@dekleineprins.nl) of via facebook Ouderraad Mytylschool de
Trappenberg
Namens de ouderraad van Mytylschool de Trappenberg
Nienke de Graaff (voorzitter)
Kirsten van Miltenburg (penningmeester)

Ouderraad Mytylschool De Trappenberg
Winst en verliesrekening
2016-2017
Inkomsten:
Ouderbijdrage

€ 4.325

Totale inkomsten

€ 4.325

Uitgaven:
Activiteiten kind
Activiteiten ouders
Activiteiten school
Nieuwsberg
Reservering nieuwe school
Overige
Totale Uitgaven
RESULTAAT

2.162
62
45
150
450
354
€ 3.223
€ 1.102

