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Jaarverslag van de ouderraad van cbs De Bouwsteen ’s-Gravendeel  
over het schooljaar 2018 – 2019 
Dit verslag is een overzicht van de activiteiten waaraan de ouderraad heeft meegewerkt. 
 
Samenstelling ouderraad 
De ouderraad bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 
Deborah van Waardenburg (voorzitter), Ingeborg Levering (secretaris), Nienke Zielstra 
(penningmeester), Diana de Vos (algemeen adjunct), Claudia de Geus, Diana de Kreek, Diana van 
Prooijen, Erna van Berkel, Karin Kurtz, Mariska den Boer, Miriam Bogers, Mariëtte Verbree, Saskia de 
Vries, Tamara Dubbeldam, Yvonne den Boer. In de loop van het schooljaar is Mirjam Groen als lid 
van de ouderraad gestopt. Er waren dit jaar geen nieuwe leden. 
 
Overleg 
De ouderraad heeft dit schooljaar 6x keer vergaderd. Hierbij was namens het leerkrachtenteam 
aanwezig Sari Visser. De directeur Renate Vliet en de voorzitter van de medezeggenschapsraad 
ontvangen tevens de uitnodigingen en de verslagen van de vergaderingen. 
 
September - Oktober 
Dit jaar vindt voor het eerst de schoolreis aan het begin van het jaar plaats, op 12 september. Dit 
mede in verband met de landelijke stakingsoproep. Als alternatief gaat de hele school op schoolreis. 
De organisatie van de schoolreis is hierdoor meer vanuit school dan vanuit de ouderraad.  
De groepen 1 en 2 bezochten 'De Belhamel', de groepen 2/3 t/m 5 Plaswijckpark. De groepen 6 en 7 
gingen bowlen, glow-in-the-dark minigolfen enz. in de Merwehal. Groep 8 ging naar De Efteling.  
Het vertrek in twee tijdvakken vanaf sportpark 'De Trekdam' verliep goed, mede dankzij de 
ouderraad die het verkeer regelde. Veel ouderraadleden zijn mee geweest als begeleiders. 
 
In september stond ook de schoolfotograaf op het programma, opnieuw door fotograaf Elizabeth 
Heijblom. De ouderraad maakt de afspraken met de fotograaf en ondersteunt praktisch bij het 
maken van de foto’s, zoals kinderen ophalen uit de klassen, enz. 
 
Op 28 september was de 1e kleuterinstuif van dit schooljaar, voor kinderen van 3 jaar. Peuters 
kunnen deze dag komen kijken op onze school samen met hun ouders. De ouders hebben de 
gelegenheid om vragen te stellen aan leerkrachten. De ouderraad helpt bij het versieren, maken van 
welkomstmappen voor de belangstellenden, koffie verzorgen e.d. In de loop van het jaar is er nog 
driemaal een kleuterinstuif (november, april, juni). 
 
November – December  
Op woensdag 7 november vierden we Dankdag. Traditiegetrouw nemen de kinderen van de groepen 
4 & 6 fruit mee. De ouderraad zorgt ervoor dat de fruitschalen opgemaakt worden en naar het 
verzorgingstehuis Immanuel gebracht worden. De kinderen van groep 4 
brengen de liedjes die zij geoefend hebben voor de kerkdienst ten 
gehore aan de bewoners van het verzorgingshuis en bieden dan het fruit 
aan. Ook helpt de ouderraad ’s morgens met het versieren van de NH 
kerk. ’s Middags is er een drukbezochte kerkdienst die is voorbereid 
door een commissie vanuit school en drie gezamenlijke kerken.  
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5 december wordt op school het sinterklaasfeest gevierd. Bij de aankomst kunnen ook de ouders 
even blijven kijken. De aankomst sluit aan bij het landelijke sinterklaasjournaal en de verhaallijn die 
de weken ervoor al op school (onderbouw) is uitgezet. Daarna volgt een bezoek aan alle klassen. 
Dit jaar is er, ook vanwege de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) campagne gekozen voor het 
thema BEWEGING. Alle kinderen hebben als schoencadeautje een stappenteller gekregen.  
Tijdens het feest is er een dans-piet die samen met de kinderen op muziek danst. De kinderen doen 
enthousiast mee. In de pauze zijn er buiten beweegspelletjes gespeeld. Uiteraard krijgen de 
kinderen van de groepen 1&2 weer een cadeautje, de groepen 3&4 krijgen een boek. Natuurlijk 
ontbreekt het strooigoed niet.  
 
Kerst: de hal van school is door de ouderraad in kerstsfeer versierd. Het kerstfeest is dit jaar op 19 
december en is een ‘Wandeling in het Licht’ een rondwandeling door het dorp langs 3 kerken waar 
op elke locatie een deel van het kerstverhaal wordt verteld met zang/muziek, uitgevoerd door de 
groepen 7 en 8. De groepen 1 t/m 6 lopen met (groot)ouders langs alle onderdelen. Bij terugkomst 
op school is er een door de ouderraad bemande ‘koek- en zopiekraam’.  
 
Januari – Februari  
De Bouwsteen hoopt in samenwerking met de gemeente het schoolplein volledig te vernieuwen; 
een andere indeling en vooral uitnodigender om zoveel mogelijk te bewegen. De sponsorcommissie 
van de ouderraad heeft door het schooljaar heen een aantal acties georganiseerd om geld op te 
halen om dit plan mede te realiseren.  

Met de stappenteller die alle kinderen als schoencadeau 
hebben gekregen is een challenge georganiseerd om als 
school in januari 50 miljoen stappen te zetten. Naast het 
sportieve deel wordt hiermee geprobeerd via sponsoring 
extra geld op te halen voor het plein.  
In februari bleek het aantal stappen de 58 miljoen ruim 
gepasseerd! De actie leverde een bedrag van ruim € 5.000 
op wat via een cheque overhandigd werd aan directeur 
Renate Vliet. Speciale gast Billy de Bever, die bewegen en 
gezond eten stimuleert, was ook van de partij. 
 

Maart – April  
Op vrijdag 12 april zijn er de koningsspelen, waarbij de kleuters spelletjes doen op het schoolplein en 
de groepen 3-8 een sportdag hebben op de sportvelden. De ouderraad ondersteunt op beide 
locaties. De versnaperingen op de sportvelden zijn net als vorig jaar zo veel mogelijk gezond; water, 
fruit, groente, boterhammen. Er is gebruik gemaakt van de pakketten voor het Koningsontbijt.  
 
Op donderdag 18 april vieren we op school het Paasfeest. In ochtend gaan de kinderen van alle 
groepen voor de paasviering naar de Ontmoetingskerk. Aan het einde van de ochtend is er in de 
klassen een paaslunch die verzorgd wordt door de ouderraad. De ouderraad zorgt dat elke klas een 
goedgevuld krat krijgt met melk, broodjes, ontbijtkoek, matzes, hartig en zoet beleg en eieren. De 
leerkrachten zorgen zelf voor aankleding in de klas, tafels in groepjes of een buffet. 
 
Mei – Juni 
Groep 8 gaat in mei op kamp. Bij terugkomst is de ouderraad aanwezig met versnaperingen. Ook 
levert de ouderraad een kleine financiële bijdrage aan het kamp. 
 
Op 1 juni liep een team van 48 kinderen en ouders de 12 km van de Biwanto en won – opnieuw- de 
eerste prijs.  De ouderraad zorgt onderweg op 3 plaatsen voor drinken en iets lekkers. Voor de 
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avondvierdaagse verzorgt de ouderraad de inschrijvingen. Net als vorig jaar is er weer gekozen voor 
de opzet met vaste begeleiders per groep.  
 
Eind juni is het meesters- en juffenfeest, waar de ouderraad ondersteunt bij de organisatie en de 
spelletjes en activiteiten op deze dag. 
 
Juli 
Begin juli sluit de ouderraad gezamenlijk het jaar af met een etentje (op eigen kosten). We nemen 
afscheid van Diana de Vos en Claudia de Geus. Er is een oproepje uitgegaan voor nieuwe leden, 
waarop 3 reacties zijn ontvangen. Aan deze 3 ouders is in een gesprek toegelicht wat de ouderraad 
zoal doet en wat er verwacht wordt. In het nieuwe schooljaar starten de nieuwe leden.  
 
In juli vond ook de Talentenshow plaats, ondersteund door de ouderraad (jury, prijsjes, enz.) 
 
De afscheidsavonden van de groepen 8 waren in de laatste schoolweek. We kijken deze avond naar 
de musical en er is een persoonlijk afscheid van alle kinderen door de leerkrachten. De ouderraad 
zorgt in de pauze voor uitgebreide hapjes en drankjes voor de kinderen, ouders en het team.  
Alle kinderen krijgen van de ouderraad een herinnering. Dit keer niet in de vorm van het traditionele 
afscheidsboek, maar een digitaal gevuld en daarna gedrukt magazine met allerlei leuke artikelen 
over de school, de kinderen, een persoonlijke groet, foto’s enz.  
 
Donderdag 18 juli sluiten de groepen 8 traditiegetrouw het schooljaar af met het uitdelen van 
snoepjes aan de hele school en worden daarna door een haag naar buiten begeleid.  
Om 12 uur start de vakantie voor alle leerlingen. 
 
Diversen 

• Verkeer: vanwege het stoppen van de vaste organisator van het verkeersexamen vanuit 

Veilig Verkeer Nederland, organiseerde de ouderraad dit jaar voor het eerst het 

verkeersexamen in samenwerking met de ouderraad van obs De Schelf. Door het gebruik 

van een nieuwe score-app van VVN was de uitslag direct bekend; alle leerlingen zijn 

geslaagd. Tijdens een feestelijke uitreiking kregen alle leerlingen hun diploma en een foto 

van zichzelf tijdens het examen op de fiets. 

• Adoptie: Via de stichting Woord en Daad steunen wij 4 adoptiekinderen.  

• Identiteit: de ouderraad is vertegenwoordigd in de commissie identiteit (overleg met o.a. de 

kerken). 

• Ouderbijdrage: hiervoor wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. In het afgelopen 

schooljaar zijn de mogelijkheden onderzocht van een digitaal betaalsysteem voor de 

ouderbijdrage. Er is gekozen om vanaf schooljaar 19/20 te gaan werken met digitaal systeem 

WIS collect: https://www.wis.nl/Ouders Verwacht wordt dat een hoger percentage ouders 

de bijdrage betaalt, waardoor dit de kosten (deels) opheft. De ouderbijdrage blijft komend 

schooljaar vooralsnog gelijk. 

https://www.wis.nl/Ouders

