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JAARVERSLAG OUDERRAAD MYTYLSCHOOL DE TRAPPENBERG 2013-2014
INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad betreffende het schooljaar 2013-2014. 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
secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl.
We hebben aan het eind van het jaar na 5 jaar enthousiast meewerken in de ouderraad afscheid
genomen van Julia Winwood.
Kim van Gend en Selma Kieft kwamen de ouderraad dit jaar versterken.
De Ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen:
• Toos de Blok (voorzitter)
•
•
•

Christy v.d. Heide (penningmeester)
Julia Winwood (gedeelde secretarisfunctie)
Miranda Peters (gedeelde secretarisfunctie)

•
•
•

Antoinette van As
Nancy Polderman
Wil Hovius

•
•
•

Nienke de Graaff
Kim van Gend
Selma Kieft

We hebben de nieuwsbrief voort gezet. Vlak voor elke vakantie heeft de ouderraad een nieuwsbrief
met allerlei informatie voor ouders.
De koffie-ochtenden bleken een succes. In het afgelopen jaar zijn er ook weer 2 koffie-ochtenden
georganiseerd die goed werden bezocht.
Voor alle begeleiders van de werkweken heeft de ouderraad een bedankje gekocht.
Personeelsleden die een kind hebben gekregen of ziek zijn krijgen een kaartje, en als de situatie daar
om vraagt een bloemetje.
Ook het secretariaat en Bernd zijn bedankt voor hun inzet voor de ouderraad.
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Elly Dumond. Zij heeft van de
ouderraad namens alle ouders een grote bos bloemen gekregen.

WAT HEEFT DE OUDERRAAD GEDAAN?
De ouderraad kijkt terug op een mooi schooljaar. We hebben de geplande activiteiten de gewenste
aandacht kunnen geven. We waren betrokken bij de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals
sinterklaas en kerst.
We waren betrokken bij het tot stand komen van de jaarkalender, en de hernieuwde schoolgids, die
vanaf dit jaar alleen nog via de website te bekijken is.

VERGADERFREQUENTIE
Eens in de 6 weken komen we bij elkaar. De ouderraad volgt een van te voren vastgestelde agenda
en heeft de taken verdeeld. Corrie Sinoo of Kees van Heesbeen is bij de vergaderingen aanwezig
vanuit de schooldirectie.
Ieder jaar organiseert de ouderraad 1x een besloten vergadering ter evaluatie en zelfreflectie.

COMMUNICATIE
De ouderraad vindt communicatie 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 een borrel bij de ingang van school. Verder hebben gedurende het jaar veel 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 ons
jaarthema en onze activiteiten.
Ideeën, tips, en vragen van ouders en personeel zijn van harte welkom.
Namens de ouderraad van Mytylschool de Trappenberg,
Toos de Blok
Christy v.d. Heide
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WINST- EN VERLIESREKENING 2013-2014
Inkomsten
Ouderbijdrage
Totaal inkomsten

5320
5320

Uitgaven
Administratie
Activiteiten kinderen
Activiteiten ouders

117
1712
300

Activiteiten School
Nieuwsberg
Reservering Lustrum

308
150
450

Overig

45

Totaal uitgaven

3082

Resultaat

2238

Saldo-overzicht van 2 juli 2014
Betaalrekening:
Spaarrekening:

5000,5246,-

Spaargeld voor lustrum:

2250,-
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