Jaarverslag Oudercommissie PCB De Fontein
Schooljaar 2019 - 2020
Samenstelling OC
Femke Debets
Nicole van Gent (vice voorzitter)
Mirella de Geus
Marnel Hofstra (voorzitter)
Madieke v.d. Linden (penningmeester)
Tabitha Malele
Angélique Ooms (ondersteunend penningmeester)
Marlies Oosterom (secretaris)
Jacqueline Uithol
Vanuit het MT is Nancy Verboom vertegenwoordigd.
Per dit schooljaar aangetreden: Tabitha Malele en Jacqueline Uithol
Halverwege dit schooljaar afgetreden: Angélique Ooms
OC-vergaderingen
Er waren 4 reguliere vergaderingen, waarvan er 1 via videobellen verliep.
Er waren geen ingelaste vergaderingen.

Hoofdactiviteiten
In de bijlage staat een overzicht van de samenstelling van de werkgroepen en de
aanspreekpunten.
Sinterklaas
De Sinterklaascommissie werd gevormd door leerkrachten en OC-leden. Gezamenlijk is de
aankomst van de Sint bedacht. Net als voorgaande jaren volgde school het landelijke
Sinterklaasjournaal. Omdat er graag een keer iets anders gedaan werd dan de
Verkenningspiet langs laten komen, is er een filmpje opgenomen in de school. Deze is voordat
de kinderen hun schoen mochten zetten, in het amfitheater aan de hele school laten zien.
Het inpakken van de (schoen)cadeaus is gedaan door leerlingen van de praktijkschool. Leden
van de OC hebben de cadeautjes nageteld en in de juiste klassenzakken gedaan.
De OC heeft gezorgd voor bedankjes voor de inpakkers, schminkhulp, Sinterklaas, de Pieten
en de chauffeur van de brandweerauto. Ook heeft de OC de lunch verzorgd.
Een OC-lid heeft opnieuw een aanvraag voor sponsoring bij Hoogvliet gedaan voor het
strooigoed, en heeft dit ook gekregen. De OC heeft de school versierd, de docenten het
schoolplein.
De sinterklaasviering was op 5 december, de OC heeft geholpen met de rondleiding van de
Sint en zijn Pieten, ook heeft een OC-lid foto's gemaakt. Na de lunch is de sinterklaasversiering
weggehaald.

Kerst
Vanuit school was er voor de OC 1 aanspreekpunt, en die communicatie verliep goed. In de
periode voor Kerst zijn er knutsels gemaakt door de leerlingen en kerststukjes door groep 8.
Op 19 december was ’s avonds de kerstviering. De klassen hebben eerst van een zelfgemaakt
buffet gegeten. Daarna hebben ze met elkaar Kerst gevierd. Tijdens de viering heeft de OC
het overgebleven eten verzameld en in het amfitheater neergezet. Na de viering was er een
Kerstmarkt waarop de ouders de knutsels van hun kinderen konden kopen. De OC stond bij
een kraam om chocolademelk, koffie, thee of Glühwein te schenken. Hiervoor kon een
vrijwillige bijdrage gegeven worden. Met de opbrengst van de markt is er lekkers gekocht voor
de bewoners van Zuidervaart, omdat school hier vroeger veel contact mee had. De bewoners
hebben het gebaar enorm gewaardeerd
Helaas was er na de markt nog heel veel eten over, dus het zou beter zijn om volgend jaar
met lijsten te werken. Ook vonden de andere klassen het jammer dat zij geen kerststukjes
mochten maken, dus wellicht dat dit volgend jaar wel weer kan gebeuren.
Pasen
Er is dit schooljaar vanwege het Corona-virus een summiere paasviering geweest. De OC
heeft hier geen bijdrage voor hoeven leveren.
Luizencoördinatie
Het luizenpluizen is dit jaar minder vaak gebeurd dan gewoonlijk vanwege het Corona-virus.
Er is maar 1 keer hoofdluis geconstateerd. Doordat de betrokkenen goed actie ondernamen,
zijn er geen verdere besmettingen opgetreden. De bezetting van de klassen met luizenouders
was voldoende.
Aan het eind van het schooljaar zullen er een aantal luizenouders stoppen, omdat hun kind
van school gaat. Er zullen dus nieuwe luizenouders gezocht moeten worden.
Deco
Dit schooljaar is er met veel plezier aan het decoreren van de school gewerkt. Dit gebeurt door
de leden van de OC en er is een kleine club moeders die vaak een handje meehelpt. Met het
wisselen van de seizoenen en met feestdagen is er veel activiteit met decoreren. Vooral
rondom Sinterklaas en Kerst is er veel werk te doen. Vele handen maken dan licht werk, maar
net als voorgaande jaren is het lastig om juist in deze drukke tijd voldoende ouderhulp te
krijgen. De hoop blijft dat er voor het komende schooljaar voldoende hulp blijft komen, omdat
de kinderen, de ouders en het team een gezellig gedecoreerde school erg op prijs stellen.
Doordat de kerstversiering het vorige schooljaar op orde was gebracht, is het versieren voor
Kerst sneller en soepeler verlopen dan voorgaande jaren.
Vanwege het Corona-virus en het vroege warme weer is de voorjaars- en paasversiering
overgeslagen en is er meteen zomerdecoratie neergezet.
PR
Gemiddeld is er 1 keer per maand een stukje van de Oudercommissie in de nieuwsbrief
geplaatst. Tevens worden deze berichten op de Facebookpagina van school geplaatst.
Door deze berichten zijn er het afgelopen jaar 3 nieuwe ouders gevonden, die vanaf schooljaar
2020-2021 in de Oudercommissie plaats gaan nemen.
Infotheek
De OC heeft ervoor gezorgd dat de groepen 5 t/m 8 gebruik konden maken van de infotheek.
Aan het begin van het schooljaar is in overleg met school, een rooster opgesteld voor de
bezetting van de infotheek. Er waren hiervoor 6 hulpouders en 1 infotheek OC-lid beschikbaar.
Elke ouder is ongeveer 7 maal ingeroosterd.
De kinderen konden op de ingeroosterde tijdstippen informatieboeken lenen om gewoon te
lezen of voor een werkstuk of spreekbeurt. De hulpouders hielpen met het opzoeken van de
boeken en het registreren daarvan in het computersysteem.
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Er is dit jaar overleg met school geweest om de opzet van de infotheek te wijziging, zodat er
per klas een vast tweetal ouders is. Dit zou ervoor moeten zorgen dat het minder vaak
voorkomt dat ouders voor niets komen, omdat de klas niet kan en de leerkracht niet weet wie
de hulpouders is. Daarnaast zou er per klas bepaald kunnen worden hoe lang er doorgegaan
wordt aan het eind van het schooljaar met het infotheekbezoek. Aangezien een achtste
infotheekouder nog niet gevonden is, heeft dit plan nog geen uitvoering gekregen. Tijdens de
laatste vergadering is over problemen bij dit plan gesproken. Daarbij kwam een andere
flexibelere opzet naar voren, die zowel voor leerkrachten als hulpouders goed zou kunnen
werken. Volgend schooljaar zal dit verder uitgewerkt worden.
Doordat er vanwege het Corona-virus geen ouders op school mochten zijn, zijn de laatste
weken boeken uitgeleend zonder te registreren. Een inventarisatiecheck aan het eind van het
schooljaar liet zien dat er vier boeken ontbraken. De ervaring is dat deze aan het begin van
een schooljaar meestal weer tevoorschijn zijn gekomen. Hier wordt het volgend schooljaar
weer naar gekeken.

Financiën
Op basis van de goedgekeurde begroting is voor een aantal OC-vergaderingen een financieel
tussentijds overzicht gemaakt voor OC, MR en directeur, om inzicht te krijgen in de uitgaven
tot op dat moment.
Het financieel jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019. Dat is, behalve wat betreft
de ouderbijdrage, de periode die hier besproken wordt.
Halverwege het jaar zijn we overgestapt naar een nieuw boekhoudprogamma Moneybird, dit
om het makkelijker te maken. Zo is dit jaar voor het eerst de ouderbijdrage per mail verstuurd.
Het had wat voorwerk en wat aanpassingen nodig, maar we hopen dat nu alle juiste
mailadressen en gegevens erin staan. Wel is er nog een optie voor volgend jaar om een
betaallink in de mail te voegen, waardoor de factuur nog makkelijker door de ouder betaald
kan worden. Hierdoor hopen wij dat het binnenkomst percentage misschien omhoog zal gaan.
De inkomsten komen voor het grootste deel van de ouderbijdrage en van het bestuur van
Scope. Er is over schooljaar 2019-2020 ongeveer 84% van de verzochte ouderbijdrage
binnengekomen. Ter vergelijking, in schooljaar 2018-2019 is ongeveer 87%van de verzochte
ouderbijdrage betaald.
De inkomsten vanuit het bestuur van Scope is vanaf 2019 met 2/3 verminderd. Het bestuur
van Scope maakt altijd een OC-deel en een MR-deel over naar de OC. De MR is in 2019 een
eigen administratie gestart, waardoor de bestuursbijdrage voor de MR nu direct naar de MR
gaat. Als gevolg daarvan moesten een aantal budgetten van de OC naar beneden bijgesteld
worden, omdat het door de MR niet voor hun werkzaamheden gebruikte budget, niet meer
direct gebruikt kan worden voor uitgaven binnen de OC-administratie ten behoeve van de
leerlingen.
Het financieel jaar is met een negatief resultaat van ongeveer € 800 afgesloten. Er was een
tekort van € 630 begroot. Het resultaat (tekort) is ten laste van de algemene reserve gekomen.
De algemene reserve is over 2019 dus gekrompen.
Er moet komende jaren in de gaten gehouden worden dat de algemene reserve niet te veel
kleiner wordt om wel een gezonde buffer te behouden.
De kascontrole van de financiën over 2019 is nog niet uitgevoerd i.v.m. het Corona-virus.
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Overige activiteiten
Activiteiten waarbij de OC haar bijdrage heeft geleverd zijn:
• Deelname aan de klankbordgroep, ten behoeve van de profilering van de school.
• Samen met andere ouders assisteren bij het Startfeest.
• Actie organiseren voor de “Dag van de Leraar”
• Assisteren bij de schoolfotograaf
• Boodschappen doen en drinken schenken bij de afscheidsavonden van groep 8.

Besproken onderwerpen/acties
• Begroting
• Nieuw programma voor de financiën
• Ouderbijdrage
• Dag presentatieavonden
• Werven nieuwe leden
• Koningsspelen
• Ouderavonden
• Bijeenkomst voor ouders in de klas aan het begin van het schooljaar
• Stickers voor op de ramen
• Kerststalletje voor de kerstfiguren
• Koffieochtenden voor nieuwe ouders
• Mogelijke bijdrage afscheidsfeest groep 8
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Bijlage werkgroepen/aanspreekpunten
Werkgroepen/aanspreekpunten Oudercommissie PCB De Fontein 2019-2020
Sinterklaas

Mirella de Geus
Marnel Hofstra
Jacqueline Uithol

Kerst

Femke Debets
Nicole van Gent
Madieke v.d. Linden
Tabitha Malele

Pasen

Femke Debets
Marnel Hofstra

Luizencoördinatie

Femke Debets

Deco

Madieke v.d. Linden
Jacqueline Uithol

PR

Mirella de Geus

Infotheek

Nicole van Gent
Tabitha Malele
Marlies Oosterom

Startfeest

Marnel Hofstra
Madieke v.d. Linden
Jacqueline Uithol

Klankbordgroep

Angélique Ooms
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