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OUDERRAAD

• Algemeen

• Leden ouderraad

• Schooljaar 2020-2021 met aandacht voor de diverse 

commissies en reguliere activiteiten OR



ALGEMEEN

• Op 21 oktober presenteerden we ons jaarverslag 
  tijdens de algemene ledenvergadering.

• De notulen van de vergaderingen kunt u lezen op 
  de website van school.

• Ons mailadres is: OR@klaverwoid.nl



ALGEMEEN

Taken van de Ouderraad:

• Het vertegenwoordigen van de ouders.

• Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en 
school.

• Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij 
school.

• De verantwoordelijkheid voor de vrijwillige ouderbijdrage 
en de opbrengsten, zoals bijvoorbeeld oud papier.



LEDEN OUDERRAAD

• Leontien Bosma-Goesinnen  -  Voorzitter / Coördinator Oud papier

• Petra Ruijter  -  Penningmeester / Coördinator Schoolkrant
• Manette Labruyère  -  Secretaris
• Pauline Voswijk    -  Coördinator Activiteitencommissie
• Kim Duin   -  Coördinator Hoofdluis Commissie 
• Sandra Wit    -  Coördinator Schoolfotograaf / Schoolkrant
• Michael de Graaf  -  lid
• Saskia Commandeur    -  Coördinator Team Obs de Klaverwoid
• Elles Bel  -  Coördinator Team Obs de Klaverwoid



ACTIVITEITEN



OUD PAPIER

• Het ophalen van oud papier heeft 2.049,25 euro                              
opgebracht.

• We hebben uw hulp nodig voor het ophalen van het oud 
papier !

• Voor vragen of wijzigingen graag contact                     
opnemen met:  Leontien Bosma-Goesinnen



HOOFDLUISPREVENTIE

• De maandag na elke vakantie hoofdluiscontrole om 8.30 
en extra controle als er hoofdluis werd gevonden.

• De controles konden door de corona niet door ouders op 
school plaatsvinden.                                                          
Ouders zijn verzocht thuis te controleren.

• Voor vragen graag contact opnemen met:                    
Kim Duin

   



ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Sinterklaasfeest

Kerst thuis online met de kerst 
ontbijtbox.

Vanwege de Corona konden ook de 
bingo, koningsspelen en schoolreisjes 
niet door gaan. Tijdens de laatste 
schooldag toch nog een leuke 
jaarafsluiting met onder andere levend 
tafelvoetbal, een zweefmolen, 
stormbaan, patat en een ijsje.

Musical in de ontmoetingsruimte.



SCHOOLKRANT

• De schoolkrant werd 1x uitgebracht vanwege de corona 
door het team zelf.

• De kinderen van groep 8 kregen                                        
de schoolkrant in kleur,                                                        
de overige groepen in zwart/wit.



SCHOOLFOTOGRAAF

De Sgoolfotograaf is geweest, iedereen weer mooi op de 

foto!

• 8 oktober 2020
• Klassenfoto’s, portretfoto’s, foto broer/zus (alleen 

broer/zus bij ons op school i.v.m. corona)



• Dit jaar hebben we niet meegedaan met NL Doet i.v.m. 
Corona.

NL DOET !



JAARREKENING UITGAVE
• Sinterklaas 

• Kerst: ontbijtbox

• Musical

• Afscheid groep 8

• Corona bedankje namens juffen aan ouders

• Boekenbudget verdubbelt

• Afscheidsboeketten teamleden

• Laatste schooldag



  JAARREKENING OR

• Aantal leerlingen begin schooljaar 97, einde schooljaar 99 

• Inzage tijdens de jaarvergadering op 21 oktober 2020

• Controle door de kascommissie.



KASCOMMISSIE

• De kascommissie bestaat uit twee leden die dit 2 jaar 

doen. 

• De kascommissie controleert de boekhouding, kijkt naar 

de bankafschriften en facturen.

• Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar 2 nieuwe 

kascommissieleden. 

• Meld je aan bij Michael de Graaf



     BEDANKT!

We willen graag iedereen bedanken 
die zich op welke manier dan ook 

heeft ingezet voor school.


