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Schooljaar 2012-2013 

 

Het schooljaar 2012-2013 ging de Ouderraad (OR) van start met zeven leden, te weten: 

Petra Basset (voorzitter), Mariëtte Noë (penningmeester), Irma van der Moolen (secretaris), 

Onno van der Klei, Erik Bosman, Floor Kok, Hester van Genderen en Roel de Keizer. Aan 

het eind van het schooljaar (juli 2013) heeft Petra Basset (voorzitter) afscheid van de 

ouderraad genomen, ook de leden Carlos Kooyman en Roy Recourt hebben de OR verlaten. 

Wij danken Petra, Carlos en Roy voor hun inzet, energie en het enthousiasme dat zij de 

afgelopen jaren in de Ouderraad hebben gestopt. Onno van der Klei heeft met ingang van 

het nieuwe schooljaar (2013-2014) het voorzitterschap van Petra overgenomen. 

 

Bij het terugkijken op het schooljaar past een terugblik op de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden. Deze activiteiten waren: de Pijlstart, met het thema ‘Sport’, Sinterklaas, 

Kerstdiner en Kerstborrel, Paasontbijt, en de kranslegging op 4 mei en de afscheidsborrel 

van groep 8. De Pijlstart is ook dit jaar dankzij de inzet van een grote groep hulpouders een 

zeer geslaagd feest geworden, echt een feest voor de Pijlstaart-kinderen. Doordat de omzet 

bij de Pijlstart dit jaar hoger was dan verwacht heeft de OR een extra bijdrage kunnen 

leveren aan het schoolreisje. 

Langs deze weg willen we graag nogmaals alle hulpouders bedanken die aan 

bovengenoemde activiteiten hebben meegeholpen. 

 

De Ouderraad houdt naast het organiseren van de genoemde evenementen, ook intensief 

contact met de Medezeggenschapraad en docententeam, en draagt op die manier ook haar 

steentje bij aan de lopende zaken op school, zo heeft de OR zich het afgelopen jaar ingezet 

voor de verkeersveiligheid rondom de school.  

 

De OR is ook verantwoordelijk voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, hiermee 

heeft de OR het afgelopen schooljaar namens alle ouders onder andere bijgedragen aan de 

Pijlstart, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolbibliotheek, het schoolreisje, de 

cadeautjes voor Vader- en Moederdag, de avondvierdaagse en de afscheidsborrel van groep 

8. Daarnaast heeft de Ouderraad dit jaar geïnvesteerd in nieuwe sporttenues en 

bijbehorende sporttassen. In het financieel jaarverslag 2012-2013 van de OR is hier meer 

over te lezen.  

 

De OR-leden zijn voor alle ouders benaderbaar, persoonlijk of via het algemene e-mailadres 

or@obs-depijlstaart.nl.  

 

Namens alle leden van de Ouderraad wensen we iedereen een plezierig schooljaar toe. 

 

Onno van der Klei 

Voorzitter 
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