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Jaarverslag 2018-2019 
Stichting Ouderraad St. Leonardus school 

 
De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren van verschillende (leuke) activiteiten voor 
de kinderen van de St. Leonardus. Wij vergaderen zes tot acht keer per schooljaar. OR-vergaderingen 
worden bijgewoond door een leerkracht van school zodat we de organisatie van de activiteiten op 
elkaar kunnen afstemmen. De vergaderingen zijn openbaar dus kom gerust eens langs als je interesse 
hebt in wat we doen voor de kinderen. Naast deze algemene vergaderingen, komen de commissie 
ook samen. Dan kan je denken aan een Sint-commissie, de kerstcommissie, etc. Zij overleggen dan in 
een kleinere groep wat er geregeld moet worden en hebben de regie in de organisatie van deze 
activiteit. Omdat vele handen licht werk maken, vragen wij vanuit de OR af en toe om extra hulp bij 
het op- en afbouwen van de versiering bijvoorbeeld. Wij zijn dan ook heel blij met de hulp vanuit 
andere ouders! 
 
OR-leden  
Afgelopen schooljaar hebben de volgende ouders aan de ouderraad deelgenomen: 

• Fabienne Aardenburg (voorzitter) 
• Esther Liefting (secretaris) 
• Suzan Koopman (penningmeester) 
• Janneke Bleeker  
• Gonnie Hameetman 
• Karin Koper 
• Lisette de Lange 
• Linda van Ooijen 
• Astrit de Ruiyter 
• Natasja Turenhout 
• Mariska Terluin 
• Miranda Slaakweg 
• Kim de Wit 
• Denise Nagel 
• Hanneke Labee 
• Carla de Waal (namens het schoolteam) 

 
Allen hebben bijgedragen aan de verschillende commissies, de vergaderingen en het organiseren van 
de activiteiten. Hiervoor ontzettend veel dank!  
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van Astrit, Miranda, Hanneke en Kim. Bedankt voor jullie inzet 
de afgelopen jaren. Wij en de school waarderen het altijd erg dat ouders zich vrijwillig inzetten voor 
de kinderen.  
 
Het komende schooljaar 2019-2020 zullen Marloes van Velsen  en Liesbeth van den Braber 
aansluiten bij de OR. Welkom! 
 
Annemiek Winder zal als contactpersoon voor de OR optreden vanaf schooljaar 2019-2020: de 
festiviteitenmanager! Wij kijken er naar uit om samen te werken komend schooljaar. 
 



 

2 
 

 
Ouderbijdrage 
Indien u één of meerdere kinderen op onze school heeft zitten, bent u automatisch lid van de 
Steunstichting Ouderraad St. Leonardusschool. De steunstichting verzorgt op school diverse 
activiteiten voor de kinderen, die worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij, op een gezin na, van alle ouders de ouderbijdrage 
ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Wij hopen dat wij voor het schooljaar 2019-2020 op uw bijdrage 
kunnen rekenen om de vele activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren.  
 
De activiteiten 
Met veel plezier hebben wij samen met het team van leerkrachten de volgende leuke vieringen en 
activiteiten afgelopen schooljaar georganiseerd. 

• Schoolfotograaf 
• Sint Maarten 
• Sinterklaas 
• Kerst 
• 1e communie  
• Pasen 
• Schoolreisje  
• Sport- en avondvierdaagse 
• Drankje bij de musical van groep 8 

 
En wij doen nog meer!  
 
We hebben dit jaar acht keer een algemene OR-vergadering gehad om deze activiteiten voor te 
bereiden. De notulen van elke OR-vergadering zijn beschikbaar. Naast deze vergaderingen zijn de 
commissies ook samengekomen om de voorbereidingen op de activiteiten door te spreken.  
We regelen o.a. het innen van de ouderbijdrage en onderhouden de contacten met de bank. Wij 
sturen een bloemetje naar een leerkracht die wat langer ziek is en bespreken lopende zaken op 
school. De OR ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van bovengenoemde activiteiten. 
Want naast goede professionele scholing is het belangrijk dat de kinderen een leuke tijd op de 
Leonardus beleven.  
 
Evaluatie activiteiten 
Schoolfotograaf 
In 2018 heeft de schoolfotograaf alle kinderen en leerkrachten op de foto’s gezet. De foto’s waren 
geweldig. Vorig schooljaar (2017) is besloten om over te stappen naar een andere fotograaf. We 
hebben van de ouders en leerkrachten positieve geluiden gehoord. Het continurooster was fijn en 
voor volgend schooljaar zal geëvalueerd worden of dit wederom nodig zal zijn. Wat tevens besproken 
wordt is het inplannen van de broertjes en zusjes. Zij konden nu de dag erna op de foto komen. Het is 
de vraag of dit handig is. Dit stemt de commissie Schoolfoto af met school en de fotograaf. Komend 
schooljaar zal dezelfde fotograaf komen.  
 
Sint Maarten 
De kinderen mochten dit jaar SintMaarten bij de andere klassen. Wat een gezelligheid! 
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Sinterklaas 
Ook dit jaar kwam Sinterklaas met de Pieten weer langs op school. Zij kwamen in een brandweerauto 
naar school gereden waar alle kinderen langs de linten verzameld waren. Sinterklaas kon in de 
ochtend door de klassen bezocht worden. De kinderen mochten dit jaar in de Schatkamer een kado 
naar keuze uitzoeken. Het was een enerverende ochtend waar nog lang over nagepraat werd! 
 
Kerst 
Met kerst gingen de kinderen naar de Maria-kerk. Hier werden optredens en voordrachten gegeven 
door alle klassen en enkele leraren. De hogere klassen waren aan de lagere klassen gekoppeld en dit 
gaf een mooi en harmonieus optreden. Ook speciaal was de grote opkomst van alle ouders, 
verzorgers, broer/zusjes, opa’s, oma’s, ooms en tantes. Er werd wederom stilgestaan bij het 
overlijden van Tom en eenieder die gemist wordt en een kaars werd aangestoken ter herinnering van 
Tom.  
Na het kerkbezoek keerden de kinderen weer terug naar de klas of werden opgehaald. In de avond 
werd het kerstdiner gehouden. Voor de school, bij het ontvangst, stond het kinderkoor te zingen 
onder een verlichte boom. De leerkrachten deden ook nog een enerverend optreden. Voor het diner 
hadden alle kinderen iets meegenomen (getrokken kerstbal op de boom voor de klas). Tijdens het 
diner voor de kinderen organiseerde de OR een borrel en erwtensoep met kerstbrood voor de 
ouders. 
De kerstviering werd met saamhorigheid en gezelligheid gevierd. 
 
1e Communie 
Dit jaar waren er zes kinderen die hun eerste communie kregen. Zij hebben een kadootje van de 
ouderraad gekregen die door de leraar is uitgedeeld. 
 
Carnaval  
Dit jaar was er een modeshow en per klas werd er een invulling gegeven aan carnaval. De OR gaf wat 
lekkers te eten met limonade.  
 
Pasen 
De school was weer mooi versierd in lentesferen. Met Pasen was er een speurtocht georganiseerd 
waarbij de kinderen in het Molenbos opdrachten konden doen. Er was zelfs een echte paashaas! Met 
dank aan Natasja! Met hulp van extra ouders was het heel leuk en goed georganiseerd.  
 
Schoolreisje  
Het was geweldig weer en wat een leuke kinderen hebben we op deze school zitten. 
 
Kleuters: De veilige haven.  
Groep 3-4: Oud Valkenveen. 
Groep 5-6-7: Drievliet. 
 
Met de hulp van vele ouders die de leerkrachten ondersteunden tijdens het schoolreisje was het dit 
jaar wederom een succes. 
 
Sport- en avondvierdaagse 
De vlaggen stonden weer mooi te wapperen en de kinderen waren weer enthousiast bij de 
Avondvierdaagse. Door nauwe paadjes legden we de kilometers af. Helaas ging de laatste avond niet 
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door vanwege het slechte weer. Maar gelukkig heeft de commissie de medailles opgehaald en de 
week erna in de klassen uitgedeeld. De kinderen waren trots! 
 
De sporttoernooien zijn een mooi initiatief om de kinderen kennis te laten maken met een sport. 
Mondjesmaat worden er teams gevormd maar dan wel in mooie sporttenues! Voor wie per ongeluk 
nog kleding thuis heeft: wil je deze inleveren bij een van de leerkrachten? Dank je wel! 
 
Groep 8 
De OR betaalt de consumptiemunten bij de musical van groep 8! Het was weer geweldig dat de 
schooloudsten mochten optreden in het Kennemer Theater. 
 
Van harte welkom 
Ben jij geïnteresseerd om mee te doen met de OR? Je bent van harte welkom! Zes tot acht keer per 
jaar komt de OR bij elkaar in een OR-vergadering. Per activiteit werken wij met commissies en 
kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Meld je aan bij één van de OR-leden of stuur een mailtje naar 
het onderstaande mailadres.  
 
Financieel jaaroverzicht 2018-2019 Ouderraad St. Leonardus School  
Het financieel jaaroverzicht vindt u in bijlage 1. 
 
Automatische incasso 
Heeft u een machtiging afgegeven, dan worden in de loop van het schooljaar de incasso’s uitgevoerd. 
Voor ouders met meerdere kinderen incasseren wij in twee delen om een spreiding van de kosten te 
realiseren.  
 
Als u zelf het bedrag overmaakt, wilt u dit zo snel mogelijk te doen? U kunt ook de penningmeester 
toestemming geven om de ouderbijdrage jaarlijks van uw bankrekening af te laten schrijven. De 
machtiging wordt automatisch stopgezet als uw zoon of dochter de school verlaat.  
 
Kascontrole 
Op maandag 27 september is de kascontrole gedaan door de ouders Rachel Portegies-Boddendijk en 
Debby ten Brink. Het financieel jaarverslag door de ouders officieel goedgekeurd en ondertekend. 
Dank jullie wel voor de controle! 
 
Begroting  
De begroting voor het nieuwe jaar vindt u in bijlage 2. 
 
Vergaderingen  
Wij vergaderen altijd op een donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. Komend schooljaar 
vergaderen wij op de volgende data: 
3-10-2019  27-2-2019 
21-11-2019  9-4-2019 
16-1-2019  11-6-2019 
 
U bent van harte welkom om aan te sluiten als u interesse heeft om te zien wat de Ouderraad zoal 
doet. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken! 
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Vragen 
Heb je vragen over de OR, het jaarverslag of de financiën, wij beantwoorden ze graag. Stuur een mail 
naar orleonardus@tabijn.nl.  
 
Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij een OR-vergadering. En je kunt ons natuurlijk ook 
aanspreken op het schoolplein. Kortom, wij zijn bereikbaar! 
 
Wij wensen de kinderen, de ouders en het team weer een mooi schooljaar toe. 
 
 
Hartelijke groet namens alle leden van de OR, 
 
 

Esther Liefting (secretaris) 
Suzan Koopman (penningmeester)  
Fabienne Aardenburg (voorzitter) 

 
3 oktober 2019 

 
 
 


