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Schooljaar 2014-2015 

De Ouderraad bestond dit jaar uit; Irma van der Moolen (secretaris), Floor Kok, Hester van 

Genderen, Mariette Noe (penningmeester), Rob Veenhof, John Groenland (sinds dit jaar bij 

de OR), Mick Werkendam (sinds dit jaar bij de OR) en Onno van der Klei (voorzitter) 

 

Irma die zoals meeste zullen weten jarenlang als secretaris de spil van de OR was gaat ons 

dit jaar verlaten. Hester zal een deel van de taken van Irma overnemen. Daarnaast zal ook 

Floor die de afgelopen 4 jaar een vaste kracht was, de OR verlaten. 

 

De belangrijkste taak van de Ouderraad is natuurlijk om evenementen te organiseren voor 

de school en de kinderen, ik licht er hier een paar uit. 

 

De grootste activiteit voor de OR is ieder jaar de pijlstart,een activiteit die wij natuurlijk niet 

alleen kunnen realiseren, maar waarbij we gelukkig ook veel hulp van het team en vele 

ouders krijgen. De voorbereidingen voor de Pijlstart beginnen al in Mei. Afgelopen jaar 

hebben een aantal OR leden een nieuwe opzet uitgedacht, waarbij de aandachtspunten 

waren 

-om ook voor de hogere klassen een leuk programma neer te zetten (zoals levend Stratego) 

-en om vrijwilligers korter inzetten. 

Hieruit is het thema Jongens tegen de Meisjes ontstaan. Ook komende Pijlstart zullen we 

deze opzet gebruiken en verder verfijnen, om vervolgens het jaar daarop weer met een hele 

nieuwe uitwerking te komen. 

 

Een andere grote activiteit is de kerstborrel. Dit evenement is ieder jaar steeds verder 

uitgegroeid. Waarbij een belangrijk aandachtspunt is om deze avond financieel gezond te 

houden. Enkele jaren geleden heeft deze borrel van 90 minuten ongeveer €1500,- gekost. 

Tegenwoordig draaien we quitte, waarbij de kosten van de tenthuur maar net worden 

terugverdiend met de drankverkoop. Voor ons is dit evenement echter nog steeds niet af. We 

spelen nog met de gedachte of het mogelijk is om iets van een schoolband of zo te laten 

optreden.  

 

Een meer serieus evenement is de dodenherdenking op 4 mei. Als OR hechten we er erg 

aan om hierbij met de school aanwezig te zijn, ook al valt dit de laatste jaren steeds midden 

in de mei vakantie. De opzet is dat kinderen van groep 7 de krans leggen, waarbij vervolgens 

zoveel mogelijk pijlstaart kinderen aanhaken. De opkomst bestaat de laatste jaren uit rond de 

20 kinderen en wij zouden dit graag zien stijgen, bijvoorbeeld doordat in de weken daarvoor 

ook op school aandacht aan de bevrijding wordt gegeven. 

 

Andere activiteiten die wij als OR doen zijn; 

 Ondersteunen met de sinterklaas viering , het kerstdiner en het paasontbijt. 

 De coördinatie van de avond vierdaagse voor de school 

 En mijn persoonlijke favoriet de catering bij de groep 8 musical 
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De samenstelling van OR met het leerkrachten team gaat komend schooljaar wat 

veranderen, na velen jaren dragen Floor en Irma het stokje over aan nieuwe OR leden. Het 

waren vooral Floor en Irma (maar ook enkele andere OR leden) die de afgelopen jaren met 

elkaar veel van de activiteiten die overdag plaatsvonden, hebben ingevuld. We zien echter 

nu dat de meeste OR leden een full-time baan hebben, op een enkele uitzondering na. Dit 

betekent dus dat het voor de Ouderraad steeds lastig wordt om activiteiten zoals bv het 

Paasontbijt, of een koningsdag te ondersteunen. Aan de andere kant zien we bij sommige 

avondactiviteiten dat het voor het leerkrachtenteam ook niet altijd even makkelijk is om daar 

volop in bij te dragen (heel begrijpelijk wat mij betreft). Het komend jaar wil ik daarom samen 

met Bert van Diemen de taken iets anders verdelen, waarbij de OR zich meer richt om zaken 

die buiten schooltijd moeten gebeuren (of kunnen worden voorbereid) en het team de 

evenementen overdag naar zich toetrekt. 

 

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, wil ik alle ouders, kinderen en leerkrachten die het 

afgelopen jaar met één of meer van bovenstaande activiteiten geholpen heeft heel hartelijk 

bedanken. Verder wensen we iedereen een fijne vakantie en volgend jaar plezierig 

schooljaar toe. 

 

Onno van der Klei 

Voorzitter 
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