Jaarverslag Ouderraad CKC De Borg schooljaar 2017/2018
Doelstelling
De doelstelling van de Ouderraad (OR) is het bevorderen van het contact tussen ouders,
verzorgers van kinderen, medezeggenschapsraad en school. Daartoe organiseert zij diverse
activiteiten voor de kinderen van CDS de Borg. Daarbij werkt zij nauw samen met het team
van de school. De OR werkt conform het ouderraadsreglement. Deze is te vinden op de
website van de school en is voor iedereen beschikbaar. De leden van het dagelijks bestuur
(voorzitter, penningmeester en secretaris) van de OR zijn aanspreekbaar voor diverse
onderwerpen. Daarnaast is de OR bereikbaar via de mail (or.deborg@ckcdrenthe.nl)
Samenstelling
De OR bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende personen:
• John Hilarius, voorzitter
• Erna Mulder, penningmeester
• Wobiene Sibma, secretaris
• Anna Werker
• Arnoud van Maren
• Bert Platje
• Dagmar Kerstholt
• Henriet Wachtmeester
• Iris Routers
• Judith van der Wal
• Kim Cloo
• Mandy Mekkelholt
• Marjan Ivis-Koobs
• Paul Nass
• Sabrina Oosterhof-Maris
Namens het team:
• Harriet Luten
Vergaderingen en activiteiten
De OR is het afgelopen schooljaar acht keer bijeen geweest op wisselende schooldagen. Zij
vergadert met een vooraf vastgestelde agenda. De data van de vergaderingen staan op de
jaarkalender van de school en vallen samen met de vergaderdata van de
Medezeggenschapsraad (MR).
De OR organiseert samen met het team diverse activiteiten. Deze zijn onderverdeeld in
commissies. De hoeveelheid OR-leden per commissie hangt af van de hoeveelheid uren/werk
die eraan besteed moet worden. De commissies worden jaarlijks geëvalueerd (inhoud
activiteiten, resultaat, voldoende (ervaren) leden etc.).

Commissies
Het afgelopen jaar is de OR in de volgende commissies actief geweest:
• De schoolreizen
• Het kleuterfeest
• Sinterklaas
• Kerst
• Pasen
• Koningsdag
• De Borgfactor
• De wissellijsten/ sfeertafels
• De schoolfoto
• Verkeer (in samenwerking met de verkeersouders). De commissie heeft ervoor
gezorgd dat we het afgelopen jaar het Drents Veiligheidslabel opnieuw behaald
hebben. Ook is het vervoersprotocol het afgelopen jaar aangepast.
• Goede Doelen (het afgelopen jaar is er een actie voor de Voedselbank en een kleding
actie geweest)
• De buitenschoolse Sport (deelname aan voetbal-, volleybal- en korfbaltoernooien)
• De sportdagen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw
• De avond-4-daagse (in samenwerking met externe commissie)
• Het schoolkamp voor groep 8 in Roden
• He afscheid van groep 8
Doordat de leerkrachten (o.a. in verband met de nieuwe cao) steeds minder uren beschikbaar
hebben, heeft er een verschuiving van taken plaatsgevonden richting de OR. Zo zijn er het
afgelopen jaar twee nieuwe commissies ingesteld, waarvoor de OR zich heeft inzet: de
Borgfactor en Inrichten wissellijsten/ sfeertafels. Behalve alle genoemde commissies levert de
OR indien gewenst ook een bijdrage aan overige activiteiten.
Jaarvergadering
Op de jaarvergadering in oktober 2018 is verantwoording afgelegd over de besteding van de
ouderbijdrage over het boekjaar 2017-2018. De kascommissie gaat in november 2018
controle op de boeken doen en de verwachting is dat ze dan decharge verlenen. Tevens is er
een toelichting op de begroting voor het komende schooljaar gegeven.
Tot slot
De betrokkenheid van OR, MR, ouders, hun inzet en motivatie maakt dat er ook het afgelopen
jaar een groot aantal activiteiten georganiseerd konden worden voor alle leerlingen. Hier
mogen we trots op zijn! Want zonder deze hulp lukt het niet. Het laat ook zien dat het
ontzettend leuk is om samen te werken met onze grote groep enthousiaste leerkrachten.
Namens de Ouderraad,
Anna Werker
Secretaris
November 2018

