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Algemene zaken
Dankwoord
Het bestuur van de oudervereniging wil allereerst de ouders bedanken die hebben
meegeholpen bij het realiseren van alle evenementen.

Vergaderingen
Het bestuur van de oudervereniging, vanaf nu de OR, heeft in het schooljaar 2015 – 2016 in
totaal 11 vergaderingen en een aparte algemene jaarvergadering gehouden. Deze vonden
standaard plaats op school, en door omstandigheden tweemaal bij Marijn thuis.
Voor de algemene jaarvergadering zijn alle ouders uitgenodigd, inclusief juf Betty. Zij was
uiteraard aanwezig, evenals een andere ouder.

Communicatie
Mail
Ten behoeve van het mailverkeer en de opslag van documenten heeft de OR een Outlookaccount. Het standaard mailadres is orwvo@outlook.com. Dit adres is voornamelijk bedoeld
voor communicatie met (hulp)ouders. Daarnaast is er nog het adres
bestuur_orwvo@outlook.com. Vanaf dit adres mailt het dagelijks bestuur met de directie
van school.
Draaiboeken
Uitgebreide beschrijvingen van de evenementen zijn te vinden in de draaiboeken, in de map
Standaarddocumenten in de OneDrive. Deze kunnen worden gebruikt als leidraad voor de
organisatie. De draaiboeken zijn opgesteld door de organisatoren van de diverse
evenementen en zijn gecontroleerd door de secretaris.
Facebook-groep
Om ouders nog beter op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de OR, zijn de
Facebook-activiteiten van de oudervereniging weer nieuw leven ingeblazen. Dit wordt
gedaan in de vorm van een besloten groep. Tim Hageman en Nataša Cvetković zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud.
digiDUIF
De Willem van Oranjeschool heeft, met financiële hulp van de oudervereniging, digiDUIF
aangeschaft om de communicatie met de ouders te verbeteren. Het doel is ook de
oudervereniging toegang te verlenen tot dit medium. Deze toegang wordt in de loop van het
schooljaar 2016-2017 mogelijk gemaakt.
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Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging heeft in het schooljaar 2015 – 2016 twee wijzigingen
ondergaan: Edgar Smit heeft vanwege zijn verhuizing het bestuur verlaten. Zijn plaats is
ingenomen door Marijn van Dijkhuizen.
Daarnaast is afscheid genomen van Dries Plu. Zijn plaats is ingenomen door Maarten
Geenen.
De bestuursleden in het schooljaar 2015 – 2016 waren:
Dagelijks bestuur
Barbara Charles-Karel (voorzitter)
Lars Derks (secretaris)
Erik Stoffer (penningmeester)
Algemene bestuursleden
Marijn van Dijkhuizen
Maarten Geenen
Nataša Cvetković
Tim Hageman
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Evenementen
De oudervereniging heeft in het schooljaar 2015 – 2016 weer een reeks evenementen
georganiseerd, deels in samenwerking met de leraren van de Willem van Oranjeschool.
De doelstellingen bij het organiseren van de evenementen zijn:
1. Ondersteunen van de Willem van Oranjeschool bij het organiseren van evenementen
die niet binnen het leerprogramma vallen.
2. Betrokkenheid ouders/verzorgers bij school vergroten.
3. Vriendschappen bevorderen en/of tot stand brengen (klasoverschrijdend).
4. Kinderen een zo leuk mogelijke schooltijd bieden (kinderen die lekker in hun vel
zitten, presteren beter).
De minimale vereisten zijn (vanzelfsprekend):
1. Degelijke organisatie.
2. Leuke evenementen.
3. Binnen het vastgestelde budget blijven.

Algemeen
De afsluiting van de Kinderboekenweek stond dit jaar niet op het programma. Dit onderdeel
keert weer terug in het najaar van 2016.

Introductieavond
De koffie en thee zijn wederom door het bestuur van de oudervereniging verzorgd op de
introductieavond.

Disco
De disco vond in het schooljaar 2015 – 2016 plaats op 16 oktober. Het thema voor de
onderbouw was Dolle Dwergen Disco. Het thema voor de bovenbouw was Ladies &
Gentlemen.
Er is wederom voor gekozen om een professionele kinderdisco te huren, de Calvin Plu Drivein Show.
De opkomst was hoog met ruim 140 kinderen verdeeld over een disco voor de onder- en
bovenbouw. De onderbouw ging van 16:30 – 17:15 uur en de bovenbouw van 19:30 tot
21:00 uur.
Het vroege tijdstip van de disco voor de onderbouw werd in het algemeen als prettig
ervaren, en was vermoedelijk ook de reden dat er veel (vrolijk uitgedoste) kinderen
aanwezig waren.
Het budget was wederom geen issue, omdat bijna alle boodschappen werden gesponsord
door de Dekamarkt.
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Sint-Maarten
Op 11 november “oefenen” de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 Sint-Maarten bij een adres
in de buurt van school. De OR verzorgt de zakjes die de kinderen dan krijgen (snoepje +
fruit).
Het budget is dit jaar met EUR 4,49 overschreden.

Sinterklaas
Zaterdag 14 november werd Sinterklaas uit volle borst toegezongen tijdens de landelijke
intocht in de haven van Meppel. Gelukkig kwam hij een dag later al het Spaarne opgevaren
met zijn pakjesboot vol pieten. Met zijn komst was ook de Willem van Oranjeschool weer
volledig versierd in het thema van de Goed Heiligman. Overal hingen Pietjes en voor de
openhaard stonden veel cadeaus opgesteld.
Dit jaar was Pietje Paniek de piet waar met spanning naar werd uitgekeken door de
kinderen. Zijn Petronella zat namelijk nog in Spanje en door middel van brieven werd al heel
snel duidelijk dat hij tot over zijn oren verliefd was op haar. Maar was dat wederzijds?
Na meerdere brieven van Pietje Paniek, was er op vrijdag 27 november het eerste fysieke
bezoek aan onze school, in de vorm van 2 strooipieten die met spelletjes, grapjes en liedje
de klassen op stelten zetten. Een hele leuke ochtend, waarbij veel gelachen is.
In de nacht van dinsdag 2 december op woensdag 3 december mochten alle kinderen hun
schoen zetten. In tegenstelling tot vorig jaar zat er woensdag geen speelgoed in de
schoenen, maar iets lekkers en iets gezonds. De kinderen waren er niet minder blij mee en
lieten het trots aan hun ouders zien.
De grote finale volgende op vrijdag 4 december. Vanaf 08:15 uur stond Pietje Paniek met
een andere piet al op het schoolplein van de Willem van Oranjeschool. Hij was ontzettend
zenuwachtig. Sinterklaas zou namelijk per boot aankomen bij de school, maar zou zijn
Petronella ook aan boord zitten. Sinterklaas kwam inderdaad per boot aan op de
Kloppersingel met nog eens 3 pieten aan boord, waaronder Petronella. Sinterklaas stelde
voor dat de twee verliefde pieten zouden trouwen. Zo gezegd, zo gedaan en als directeur
van de school, heeft juf Betty de 2 pieten in de echt verbonden. Daarna is Sinterklaas met
zijn pieten de gehele ochtend nog aanwezig geweest om alle kinderen persoonlijk te
begroeten en uiteraard een cadeau te overhandigen. Zoals vorig jaar voorgenomen was het
een duurzaam cadeau, namelijk Lego. De kinderen waren er erg blij mee.
Al met al een zeer geslaagde Sinterklaasviering 2015.

Kerst
De kerstviering vond dit schooljaar plaats op woensdag 16 december 2015.
Begin 2015 is afgesproken dat de invulling van de kerstviering voorlopig blijft zoals deze is,
namelijk een diner op school met aansluitend een viering in de Koningkerk voor een beperkt
aantal ouders. Er is voor gekozen om alleen de ouders van de groepen 2 en 8 uit te nodigen.
Zo komt iedere ouder tweemaal aan de beurt tijdens de schooltijd van de kinderen.
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Het diner op school was weer enorm spannend en leuk voor alle kinderen. De OR heeft de
aankleding voor alle klassen verzorgd en tijdens de viering in de kerk alle lokalen weer
opgeruimd met medewerking van een groep hulpouders. Het overgebleven eten is, net als in
2015, naar de daklozenopvang gebracht.
De viering in de kerk was gezellig als vanouds. De kinderen zijn na het diner op school langs
de Kloppersingel naar de Koningkerk gewandeld. Op de route stonden brandende
vuurkorven die de tocht feeëriek maakten.
Naast de viering op 16 december heeft de OR ook de aankleding van de school verzorgd. In
iedere klas is een kunstkerstboom opgezet (versiering door juffen en kinderen zelf verzorgd).
In de hal is een enorme echte kerstboom opgezet en verder zijn in de gangen versieringen
opgehangen.
Nieuw dit jaar was de hang-out voor de ouders op schoolplein tussen 16:45 en 17:30. De OR
had een deel van het plein aangekleed met verlichting en een vuurkorf, waarin
marshmellows konden worden geroosterd. Verder werd er glühwein en warme
chocolademelk geschonken. Gezien de opkomst en gezelligheid keert dit onderdeel zeker
terug tijdens de viering in 2016.
Het goede doel was dit jaar kinderen die tijdens de feestdagen in ziekenhuizen verblijven.

Pasen
De paasviering vond plaats op 24 maart 2016. De kinderen hebben heerlijk zitten smullen
van al het lekkers dat bij het paasontbijt geserveerd werd. Met gezellige versierde
paastakken in iedere klas, een compleet verzorgd ontbijt en allemaal tevreden gezichten kan
het paasontbijt als geslaagd worden beschouwd.
Na het paasontbijt waren er de hele ochtend spelletjes in zowel de bovenbouw als de
onderbouw, waarbij plezier voorop stond. Voor het eerst dit jaar was één van de onderdelen
deze ochtend het paasverhaal, verteld door meester Richard. Een compliment voor Richard
over de wijze waarop hij het paasverhaal weet over te brengen.
Om 11:00 uur was het tijd voor het tussendoortje met een koek, een appel en een groot glas
limonade.
Iedereen was erg tevreden over het paasontbijt. Qua budget zijn we net niet uitgekomen.
Uiteindelijk is er EUR 360 uitgegeven waar EUR 350 begroot was. Dit heeft mede te maken
met het feit dat er voor het eerst 9 klassen waren, waar dat er voorheen 8 waren.

Koningsspelen
De Koningsspelen vonden plaats op 24 april 2015. De organisatie vanuit school was in
handen van juf Karina (gym). Zij had de sportvelden van OG gehuurd, om er een meer
ouderwetse sportdag van te maken. Het probleem leek hem te gaan zitten in de late werving
van de benodigde hulpouders.
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Uiteindelijk is alles achter goed verlopen. Er waren voldoende hulpouders en ook voor dit
evenement zijn we binnen het budget gebleven. Erik Stoffer heeft de versnaperingen
verzorgd en samen met Rebecca (moeder Mitchell, groep 6) verdeeld onder de kinderen
Puntje van kritiek: de samenstelling van de groepen werd niet door alle leerlingen
gewaardeerd.

Schoolreis
De schoolreis vond dit jaar plaats op 10 mei. Hier is voor gekozen omdat er in deze periode
weinig schokkende dingen voor de kinderen in de planning staan.
De onderbouw, groepen 1 t/m 3 (90 kinderen), ging naar de Linnaeushof.
De bovenbouw, groepen 4 t/m 7 (78 kinderen), ging naar het Archeon.
Er zijn 4 bussen gehuurd bij de firma Bakker, met toiletten voor de wat langere rit van de
bovenbouw. Bovendien rijdt met iedere schoolreis apart een auto mee, indien een van de
kinderen snel naar huis moet worden gebracht. De kilometervergoeding voor de chauffeur is
onderdeel van het budget van de schoolreis.
Dit jaar was de lunch alleen onderdeel van de schoolreis van de bovenbouw. Alle kinderen
kregen op locatie een patatje aangeboden.
Voor dit evenement zijn we ruim binnen budget gebleven, ondanks de aanzienlijk hogere
kosten voor de bussen.
Kritiekpunt: een betere organisatie op de dag zelf ligt voor de hand. De leraren blijken niet in
staat om de kinderen zelf op tijd en in goede orde bij/in de bussen te krijgen. Daarnaast
vinden de leraren het handig als er iemand van de OR naar de locatie meegaat om zich bezig
te houden met de algehele organisatie.
Punt van aandacht voor volgend jaar: schoolbegeleiding dient zonnebrand mee te nemen en
wellicht is het leuk als ieder groepje een wegwerpcamera meekrijgt.

Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse vond in 2016 plaats van 7 t/m 10 juni. De OR heeft ervoor gekozen om
ook in 2016 een en ander te organiseren voor de kinderen van de Willem van Oranjeschool,
mede vanuit het oogpunt dat beweging belangrijk is voor kinderen. Daarnaast is een
buitenschoolse activiteit als de A4D ook nog eens gezellig voor zowel kinderen als ouders.
Na de bijeenkomst van de organisatie in januari zijn de brieven en het draaiboek aangepast
naar de situatie voor 2016. Wederom is gebleken dat het organiseren van de A4D, samen
met de sinterklaasviering, het meest arbeidsintensieve evenement is. Dit heeft voornamelijk
te maken met de korte organisatieperiode, de vele kleine dingen waaraan moet worden
gedacht en het feit dat het vier dagen duurt. Het is ook een evenement waar school niets
mee te maken heeft (de OR doet het dus echt voor de school), dus er lijkt een wat grotere
verantwoordelijkheid op de organisatie te rusten.
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Op 2 juni 2016 is de definitieve inschrijving gedaan voor 83 kinderen. Uiteindelijk kwamen er
nog 2 kinderen bij, waardoor we in totaal met 85 kinderen van start gingen.
Dit jaar liepen we wederom met onze eigen evenementenverkeersregelaars.
Het was vier dagen lang uitstekend wandelweer. De limonadeposten stonden prima en
waren goed voorzien van drinken en snacks.
De intocht op vrijdag ging dit jaar gelukkig wel door. Om 19:30 verzamelde de groep op de
Westergracht. Iedereen was op tijd, waardoor we, conform het plan van de organisatie
tussen 19:45 en 20:00 op weg konden naar de Grote Markt. Het werd een feestelijke tocht
en na aankomst liepen we met de groep direct door naar school waar de medailles en
bloemen op het schoolplein werden uitgereikt door juf Betty. Dit werd weer een gezellige
samenkomst.
Er is dit jaar weer besloten om alleen de wandeltocht over 5 kilometer te verzorgen vanuit
de OR. Er leek betrekkelijk weinig interesse voor de 10 kilometer en het vergt toch behoorlijk
wat van kinderen om in de avond 10 kilometer te wandelen. Gezien de leuke routes van de
10 kilometer, wil de OR toch in 2017 ook dat onderdeel weer organiseren.
Aandachtspunten voor volgend jaar:
1. De groep wordt erg groot. Opdelen in twee kleinere groepen is wenselijk
2. Strakkere planning medaille-uitreiking
3. Andere route vanuit het centrum naar school (over de bolwerken)
Het budget van EUR 300 is flink overschreden en we kwamen wat betreft de kosten uit op
EUR 465,81. Dit is verklaarbaar doordat er meer deelnemers waren dan verwacht.

Zomerfeest
Het Zomerfeest stond dit jaar voor de tweede keer op de agenda. Na het succes in 2015 is
besloten om dit evenement wat groter aan te pakken. Hierin is voorzien door een groter
budget beschikbaar te maken.
Op vrijdag 1 juli om 16.00 uur ging het schoolplein open. Voor de kinderen waren er
spelletjes en op vertoon van een, in de klas ontvangen, coupon kregen de kinderen een
gratis ijsje.
Het thema was Olympische Spelen', waarbij e.e.a. in het teken stond van sport en de
multiculturele samenstelling van de Willem van Oranjeschool.
Daarnaast werden er gerechten klaargemaakt door de ouders, was het schoolplein versierd
en stond er o.a. een springkussen.
Het doel om kinderen en ook ouders nader tot elkaar te brengen en daarmee meer
betrokkenheid te creëren is wederom geslaagd, ondanks de weersomstandigheden die niet
echt zomers konden worden genoemd.
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Al met al een geslaagd evenement. Volgend jaar is uiteraard weer een Zomerfeest, waarbij
een aandachtspunt is dat de inzet van (hulp)ouders strakker moet worden ingepland.
Het budget is overschreden, wat deels te maken het met het slechte weer. De uitgaven
vielen binnen het begrote bedrag, maar de opbrengsten die waren begroot zijn niet behaald
daardoor is het verschil EUR 220, als we het totaal van inkomsten en uitgaven hanteren.

Kamp & afscheid groep 8
Het kamp voor groep 8 vond plaats van 8-6-2015 t/m 10-6-2015. De bestemming was, net
als in voorgaande jaren, Noordwijk. In totaal gingen er 14 kinderen op kamp, inclusief 3
begeleiders. In 2017 gaat er een groter aantal kinderen op kamp.
In navolging van onze opmerking van vorig jaar dat het kamp wellicht anders en goedkoper
kan, is er overleg geweest met juf Betty. Zij is van mening dat het kamp goed is, zoals het is
en dat hier niet aan dient te worden getornd. Het bestuur van de oudervereniging
respecteert haar besluit en zal vooralsnog niet op zoek gaan naar een andere invulling.
Voor zover bekend, is het kamp voor groep 8 goed verlopen en de rekening is uiteraard
betaald door de OR.
Het afscheid van groep 8 vond plaats op 13 juli 2015. Er is een uitvoering gehouden in de
Koningskerk, waarna op school een hapje en een drankje konden worden genuttigd.
Complimenten waren er voor de sfeervolle aankleding van de speelzaal.
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Overig
Onderhoud speeltoestellen & schoolplein
In het schooljaar 2015 – 2016 is er door de Oudervereniging weer zorggedragen voor het
onderhoud aan het kunstgras op het schoolplein.
De firma Van Zijl (inmiddels KSP) heeft in september 2015 onderhoud gepleegd aan de
diverse stukken kunstgras op het schoolplein. In principe komen zij na de zomervakantie in
2016 weer terug voor het jaarlijkse onderhoud.
De keuring van de speeltoestellen ligt bij de firma Kompan. Zij hebben aangegeven dat zij
een contract hebben met de Salomo-groep en dat er dit jaar geen controle van de toestellen
hoefde te worden uitgevoerd.
Gezien de hoge kosten voor het onderhoud aan het kunstgras, wil de OR in 2016 wellicht op
zoek naar een nieuwe partner die de certificering en het onderhoud van de toestellen en het
kunstgras kan uitvoeren. Er is inmiddels een offerte ontvangen van KSP. Indien nodig worden
andere partijen benaderd.
De tuinen aan de voorzijde van de school zijn het afgelopen schooljaar nauwelijks
onderhouden. Wij vinden dat dit een onderhoudstaak van de school is.
Omdat niet duidelijk waar de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de toestellen,
het kunstgras en de tuinen precies liggen, zal de OR zich nogmaals beraden op haar positie
en dit in de loop van het schooljaar met de directrice bespreken.
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Blik op 2016 – 2017
Algemene jaarvergadering in augustus
Na een eerste voorbereidende vergadering op 30 augustus, volgt op 12 september 2015 de
algemene jaarvergadering. Voor deze vergadering worden naast de bestuursleden, in
principe alle ouders en juf Betty uitgenodigd.
Dit jaarverslag wordt gepresenteerd door de secretaris, samen met het financieel overzicht
van het afgelopen jaar dat wordt gepresenteerd door de penningmeester.
Op de jaarvergadering wordt het formele verzoek gedaan om décharge te verlenen aan het
dagelijks bestuur voor het schooljaar 2015 - 2016.
Dan volgt de presentatie van het jaarplan, waarin staat beschreven wat de bedoelingen zijn
voor het schooljaar 2016 – 2017.
Als laatste worden de contributie en het budget vastgesteld op basis van de gegevens die
worden gepresenteerd door de penningmeester en stelt het bestuur de hoogte van de
diverse bijdragen vast. De bijdrage voor het kamp van groep 8 wordt wellicht op een later
tijdstip bekend gemaakt, als duidelijk is voor welke invulling wordt gekozen.

Jaarplan
Op de algemene jaarvergadering wordt voor het eerst een jaarplan gepresenteerd. Dit plan
wordt opgesteld door de secretaris, voorzitter en juf Betty.
Het jaarplan is bedoeld om aan het einde van het schooljaar te controleren of eventuele
doelstellingen zijn gehaald en om te zien of er wijzigingen in de planning en organisatie van
evenementen moeten worden aangebracht. Daarnaast kan het jaarplan dienen als leidraad
voor leraren, nieuwe bestuursleden en uiteraard om geïnteresseerden op de hoogte te
brengen van de activiteiten van de OR.

Verbeterpunten
Omdat de OR niet de illusie heeft dat zij altijd alles goed doet, wordt een poging
ondernomen om in de loop van dit schooljaar een feedbackformulier in het leven te roepen.
De OR wil hierin de ouders verzoeken een korte beoordeling te geven over de evenementen
en eventueel suggesties voor verbeteringen in te dienen.
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Samenstelling bestuur & inzet hulpouders
Voorzitter Barbara Karel en penningmeester Erik Stoffer maken in het nieuwe schooljaar
geen deel meer uit het bestuur van de oudervereniging. Hun plaatsen in het dagelijks
bestuur worden overgenomen door respectievelijk Maarten Geenen en Tim Hageman.
Voor 2016 – 2017 worden twee nieuwe bestuursleden geworven.
Daarnaast is een aandachtspunt wederom een verbeterde inzet van hulp- of klassenouders
bij het organiseren van evenementen en het onderhoud van de tuinen/het schoolplein.

Appgroep klassenouders
Om de communicatie richting de ouders te vergemakkelijken, wil de OR bekijken of het
mogelijk is een appgroep te starten met de klassenouders, zodat vragen om hulp sneller bij
de ouders terecht komen. Uiteraard kan digiDUIF hier ook een rol in spelen. Vermoedelijk
krijgt de OR eind 2016 toegang tot digiDUIF. Daarnaast wordt weer een lijst met hulpouders
opgesteld, na hun inschrijving op de introductie-avond van school.

Nieuwe evenementen
Halve van Haarlem – op 25 september 2016 vindt de Halve van Haarlem weer plaats. Het
plan is om kinderen van de Willem van Oranjeschool te laten deelnemen aan de
Kabouterloop (t/m 6 jaar) en de KidsRun (t/m 12 jaar). Tim zal de inschrijving organiseren en
vraagt ook juf Karina om aandacht te besteden aan hardlopen in de gymlessen. Of we
eventuele verdere zaken ondernemen rondom dit evenement, is nog onduidelijk.

Veranderde opzet schoolreis
Bij de organisatoren van de schoolreis is de afgelopen jaren het idee ontstaan dat de indeling
bovenbouw/onderbouw wellicht te rigoureus is. Dit jaar wordt er dan ook gekeken naar een
nieuwe indeling, die er als volgt uit zou kunnen komen te zien:
•
•
•

Groep 1/2 naar een kleine bestemming in of nabij Haarlem
Groep 3/4 naar een grotere bestemming in de buurt van Haarlem (max. 30 minuten
reistijd)
Groep 5/6/7 naar een bestemming op ongeveer een uur van Haarlem. Om de twee
jaar dient er een educatieve bestemming te worden gekozen.

De veranderde opzet zou gevolgen kunnen hebben voor de ouderbijdrage voor kinderen in
groep 1/2. In overleg met de oudergeleding van de MR dient hier duidelijkheid over te
komen.

T-shirts
Om de herkenbaarheid van onze kinderen tijdens evenementen te vergroten, bestaat het
plan om T-shirts te laten maken die door de ouders kunnen worden gekocht. Dit is vrij
gebruikelijk op andere scholen in Haarlem en er wordt inmiddels onderzocht hoe dit op een
kostenefficiënte wijze kan worden gedaan.

Jaarverslag 2015 – 2016 Oudervereniging Willem van Oranjeschool

13

