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1. Ouderraadvergaderingen 
 

De ouderraad is dit school- en verslagjaar zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering 
en één keer voor een vergadering over de taakverdeling. 
 
Naast de reguliere ouderraadvergaderingen met het team vonden er ook een aantal 
werkgroepsbijeenkomsten plaats met leden van de ouderraad en leden van het team, in het kader 
van de organisatie van verschillende schoolactiviteiten. 
 

2. Samenstelling van de ouderraad aan het eind van het schooljaar 
 
Nancy Rijns   (voorzitter) 
Masja Diehl   (penningmeester) 
Yvonne de Laat  (secretaris) 
Linda Elzinga 
Ramona van Galen 
Leonie Maatman 
Gemma Nieuwenhuijse 
Mariska Glas 
Ditty van Dien 
Rachelle van der Lans 
Brenda van der Ham 
 
Namens het team zijn Nicolette Sernee en Simone Schröder de vertegenwoordigers binnen de 
ouderraad. 
 
Dit schooljaar hebben we weer veel gebruik kunnen maken van de hulp van ouders. Zij hebben 
zich aan het begin van het schooljaar hiervoor opgegeven. 
 

3. Activiteiten van de ouderraad 
 
Het grootste deel van de activiteiten van de ouderraad bestaat uit het bieden van ondersteuning 
bij het organiseren en uitvoeren van festiviteiten.  
De OR probeert samen met het team de gezondheid en het welbevinden van de kinderen te 
stimuleren door sportieve en feestelijke activiteiten te organiseren. 
Daarnaast probeert de ouderraad zowel positieve als negatieve signalen van ouders door te 
geven aan de directie van de Wilgen en aan de MR. 
 
De Wilgen heeft dit schooljaar, in overleg met de OR, besloten een aantal jaarlijks terugkomende 
activiteiten te schrappen van de agenda. De praktijk wees uit dat er gedurende het vorig 
schooljaar zóveel activiteiten op het programma stonden, dat de gewone lesuren soms in het 
gedrang kwamen. Daarom is besloten dit schooljaar de Pannenkoekendag, de Pietenochtend, de 
Koningsspelen, de Juffendag en het Nationaal Schoolontbijt te schrappen. Ook is het aanbod van 
buitenschoolse sporten verminderd. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
September 2014 
 
De schoolfotograaf was aanwezig. De OR zorgde ervoor dat alle leerlingen naar de fotograaf in de 
gymzaal begeleid werden en dat alles die dag soepel verliep. 
Vervolgens zorgde de OR ervoor dat de foto’s werden uitgezocht, en aan de betreffende 
leerkracht werden overhandigd. 
 
Oktober 2014 
Op de dag van de leraar werden de leerkrachten verrast in de aula met een staande ovatie door 
alle leerlingen. Ze mochten allemaal op het podium komen, en ontvingen ook nog een mooie 
oorkonde. 
 
De Kinderboekenweek had als thema “Feest”. Met de start van de Kinderboekenweek werd onze 
nieuwe bibliotheek officieel geopend. Verder werd er een boekenmarkt georganiseerd, de 
opbrengst hiervan ging naar de schoolbibliotheek. Gedurende de week werden er dansworkshops 
gegeven aan alle groepen.  
 
De OR hield op de thema-ouderavond, die deze keer over de Kanjertraining ging,  een korte 
presentatie van de activiteiten in het afgelopen jaar. 
 
November 2014 
 
De hele school werd weer versierd voor Sinterklaas door de OR en vrijwillige ouders. Er waren 
verschillende Oudhollandse spelletjes uitgebeeld, en op het podium stond een heuse stoomboot. 
Alle kinderen mochten ’s avonds naar school komen in hun pyjama om hun schoen zetten, en 
kregen een leuk Sinterklaas-spelletjesboek.. 
Zowel schoenkadootjes als de versnaperingen waren voor de rekening van de OR. 
 
December 2014 
Natuurlijk kwam Sinterklaas ook op bezoek op school! Dit jaar niet op z’n trouwe paard, maar met 
de scooter! Sint was namelijk van plan om met de huifkar mét paard naar de Wilgen te komen, 
maar de kar schoot net om de laatste hoek voor school op de handrem, waardoor Sint het laatste 
stukje op de scooter moest komen…  
In de aula had de Sint voor iedereen een goed woordje en natuurlijk een cadeau. 
De bovenbouw vierde Sinterklaas in hun eigen klas met surprises.  
Er was natuurlijk limonade en speculaas. 
De OR zorgde voor alle versnaperingen, de cadeaus voor de onderbouw, en voor de bovenbouw 
voor het geld om een cadeau te kopen voor in de surprise. De huur van Sint en Pieten werd ook 
betaald door de OR. 
 
 
Vervolgens werd de hele school weer omgetoverd in Kerststemming door de OR en de vrijwillige 
ouders. 
De Kerstviering was dit jaar op donderdagmiddag, onder schooltijd. ’s Avonds kwamen alle 
leerlingen terug op school voor het Kerstdiner. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alle kinderen hebben heerlijk gegeten met hun klas. Aan het eind van het diner kwam de 
Kerstman langs in alle klassen. De gelegenheids-Kerst-band, gevormd door ouders en 
leerkrachten, gaf een spetterend optreden in de aula. Ook was er voor de ouders warme 
chocolademelk en glühwein in de aula, verzorgd door de OR.  
 
Februari 2015 
Met de opbrengst van de Bag2School-actie heeft de OR ervoor gezorgd dat er bakken voor de 
tassen onder de kapstokken geplaatst konden worden. Hier kunnen alle (gym)tassen in worden 
gezet, zodat er meer ruimte is aan de kapstokken. 
 
Maart 2015 
Eind maart vierden we op school Palmpasen. Elke groep mocht 3 Palmpaasstokken versieren, die 
weggegeven mochten worden aan mensen die een steuntje nodig hadden. De leerlingen mochten 
samen beslissen naar wie de Palmpaasstokken zouden gaan. Ook werden in de hele school 
paastakken versierd. 
 
April 2015 
Pasen werd gevierd met een Paasontbijt op school. Alle kinderen hadden een Paasdoos 
geknutseld, met daarin een lekker ontbijtje voor elkaar. 
Na het ontbijt was er een Paasviering in de aula, waarna er voor iedereen limonade was met een 
chocolade-eitje, verzorgd door de OR. 
 
Verder was het in april weer tijd voor de schoolreis! De hele school vertrok met bussen van het 
parkeerterrein bij het Speelkasteel, de kleutergroepen richting Oud-Valkeveen, en groep 3 t/m 8 
naar de Efteling.  Het weer was prima, en de aangeschafte hesjes zorgden ervoor dat alle 
kinderen duidelijk herkenbaar waren. 
We hebben heerlijk geluncht met patat en een kroket of frikadel en een pakje drinken.  
De kosten voor de schoolreis, busvervoer en de lunch waren voor rekening van de OR. 
 
Juni 2015 
De jaarlijkse Sportdag vond dit jaar plaats aan de Toolenburger Plas, met als thema de Tour de 
Toolenburger Plas. In groepjes hebben alle kinderen heel hard hun best gedaan op alle 
onderdelen. In de pauze was er voor alle sporters limonade en een lekker tussendoortje. Voor de 
winnaars waren er prijsjes, en alle kinderen hebben een mooi vaantje gekregen. Na afloop kreeg 
iedereen een lekker ijsje. 
Alle kosten waren voor rekening van de OR. 
 
Deze maand stond ook de Avondvierdaagse op het programma. Dit jaar waren er weer meer 
deelnemers dan voorgaande jaren! Met 60 kinderen, verdeeld over 5 en 10 kilometer, zijn er 4 
avonden heerlijk gewandeld. We waren goed herkenbaar in de Wilgen-hesjes. Het weer werkte 
lekker mee.  
Halverwege de route was er een stop, bemand door vrijwillige ouders en/of OR-leden. Op de 
laatste avond kregen alle kinderen een aandenken van de OR, naast hun welverdiende medaille. 
De volledige organisatie was in handen van de OR, en ook alle versnaperingen/ koffie/ thee/ 
limonade werd betaald door de OR. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat het thema ‘Ik loop op water en fruit’ was, is er één avond gekozen voor een gezond 
tussendoortje, een lekkere appel gesponsord door Smits Traiteur.  
 
Juli 2015 
In deze laatste maand van het schooljaar was het tijd voor het afscheid van groep 8. Ook dit jaar 
werd er weer een leuke musical opgevoerd, op maandagmiddag voor de opa’s en oma’s, en op 
dinsdagavond tijdens de afscheidsavond voor de ouders. De OR zorgde deze middag en avond 
voor de koffie en thee, en na afloop voor de borrel. 
Namens de OR kregen alle leerlingen van groep 8 een USB-stick met het logo van de Wilgen. 
 
Op de laatste schooldag was er een enorm watergevecht op het schoolplein. Er werd goed gehoor 
gegeven aan de oproep om badjes/waterspeelgoed/waterpistool mee te geven naar school, want 
het was een spetterend succes. 
Ter afsluiting van het schooljaar kreeg iedereen een lekker ijsje, wat heerlijk smaakte want het 
was een hele warme dag. 
Hierna werden alle klassen opgeruimd en het meubilair naar de aula verplaatst. Natuurlijk hebben 
we nog even met z’n allen afgeteld op het schoolplein. 
 
Ter afscheid van Manon en Kitty was er op het schoolplein een afscheidsreceptie georganiseerd. 
Er was taart voor alle ouders en kinderen die gedag wilden komen zeggen, verzorgd door de OR. 
En toen was het….vakantie! 
 
Naast dit alles vond er vanuit de OR nog meer ondersteuning plaats.  
De OR heeft de buitenschoolse sporten verzorgd, wat betekende dat de OR de brieven heeft 
gemaakt, de aanmeldingen heeft gedaan, de stukjes in de W&W heeft geschreven, de 
teamindeling heeft gemaakt met begeleider, de sportkleding heeft klaargezet, en limonade en 
versnaperingen heeft meegegeven. De kosten van de buitenschoolse sporten kwamen voor 
rekening van de OR. 
 
Bij langdurige ziekte, afscheid, jubileum, geboorte, huwelijk enz. zorgt de OR voor een attentie. 
Alle juffen die aan het eind van het jaar afscheid namen hebben een Wilgen-USBstick gekregen. 
 
 
Afsluiting 
 
Het jaarverslag geeft een terugblik op de activiteiten van de OR tijdens het schooljaar 2013-2014. 
De OR bedankt het team voor de prettige samenwerking, en alle ouders die zich op wat voor 
manier dan ook inzetten voor de activiteiten binnen de school! 
 
 


