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De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Damiaanschool, wij dragen bij
aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid. Onze
activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende
momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid mobiliseren
we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.
In dit jaarverslag staat het bestuur van de Oudervereniging stil bij de ontwikkelingen in en
rond de school en de activiteiten van de Oudervereniging in het schooljaar 2017/2018. Ook
kijken we kort naar het komende schooljaar.
De vereniging kent 4 commissies; kampcommissie, sportcommissie en voor beide locaties
feestcommissies. De commissies voeren een groot deel van het werk uit; zij zorgen ervoor dat
de kinderen kunnen profiteren van de bijdragen die de ouders ter beschikking stellen. Het
bestuur, waar de formele verantwoordelijkheid ligt, kwam afgelopen jaar diverse malen bijeen
en had daarnaast onderling regelmatig contact. Op de agenda’s van de
bestuursvergaderingen stonden verschillende onderwerpen zoals de financiën, missie & visie
en de activiteiten van de commissies.
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Sportcommissie

Een sportief hoogtepunt van het schooljaar was de Avondvierdaagse! Met ruim 300
deelnemers uit de groepen 4 tot en met 8 van beide locaties hebben we deelgenomen aan
de wandeltocht. Begeleid door vele ouders die de groepen goed bij elkaar wisten te houden.
Mede dankzij het mooie weer was dit weer een groot succes. Voor het eerst dit jaar werd de
Avondvierdaagse niet georganiseerd door de sportcommissie. Een aantal zeer enthousiaste
ouders heeft zich aangemeld voor de nieuw in het leven geroepen ‘A4D-commissie’ en
hebben het evenement doen slagen, daarbij geholpen door de feestcommissie en nog
enkele ouders die hebben geholpen bij de catering onderweg voor de lopers van de 10km.
Alle kinderen, van beide locaties, hebben ook dit jaar deelgenomen aan de Koningsspelen.
Voor de kinderen van locatie Kerckebosch was dit tevens de sportdag. De Centrumlocatie
heeft daarnaast nog hun eigen sportdagen georganiseerd. Deze werden gehouden bij SV
Saestum en hadden als thema ‘Around the world”. Alle groepen representeerden een land, en
streden tegen elkaar met verschillende sporten, o.a. rugby, lacrosse en jeu de boules.
Vanuit de middelen van de oudervereniging is tot slot nog speelmateriaal voor buiten
aangeschaft.
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Feest

Ook dit jaar heeft de feestcommissie ervoor gezorgd dat de feesten op de Kerckebosch
locatie soepel verliepen! Met de hulp van alle ouders werd het allemaal weer mogelijk
gemaakt!
Kerckebosch
Dit feestjaar startten we met het Sinterklaasfeest, die we voor het eerst gezamenlijk met de
Montessorischool hebben georganiseerd. Omdat beide locaties dit altijd op een eigen manier
hadden ingevuld, was het belangrijk om een goede algemene deler te vinden! Inmiddels, na
een succesvolle sinterklaasochtend, is de evaluatie opgemaakt en kijken we samen uit naar
weer een sfeervol Sintfeest.
Kerst had afgelopen jaar een andere invulling. De Thomaskerk waar al jaren de viering voor
ouders te zien was, is helaas niet langer beschikbaar. Daarom werd besloten een kleine
viering voor de kinderen te houden, terwijl de ouders konden genieten van een hapje en
drankje in de algemene ruimte. Dit jaar wordt gekeken naar de mogelijkheid om de viering in
een kerk in de omgeving te laten plaatsvinden.
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Ook carnaval stond weer op het programma. In afstemming met de leerkrachten hebben we
besloten groep 5 t/m 8 zelf te laten optreden in een theatershow. Groepen 1 t/m 4 hadden
een eigen feestje, met korte feestonderdelen, inclusief de onmisbare polonaise!
Er zijn nog genoeg ideeën vanuit de feestcommissie om eventueel een nieuwe
carnavalsdraai te geven aan het feest, zoals bezoek van een heuse Zeister
carnavalsvereniging. We hopen dat dit in 2019 kan lukken!
Met Pasen hebben de kinderen weer mooie Palmpasen stokken gemaakt. Deze hebben ze in
groepjes rondgebracht bij dichtbijgelegen bejaardenhuizen. Een mooie meet en greet tussen
een oude en jonge generatie. Met de gedachte om te delen en te geven aan een ander.
Verder was er een intieme paasviering, waarin de liedjes begeleid werden door onze eigen juf
Janneke op de piano. Uiteraard zorgde de feestcommissie voor limonade en matses.
De laatste schooldag, de jaarlijks terugkerende vossenjacht, werd verder aangekleed door de
feestcommissie. De springkussens werden geregeld en ook de ijsjes stop was weer een vast
onderdeel van de route.
Terwijl de school symbolisch werd gesloten met het uitdelen van dropsleutels had de
feestcommissie alweer haar afspraken staan voor de organisatie van het zomerfeest; op de
vrijdag, in de tweede week na de zomervakantie. Ook dit jaar weer een groot succes, met
zelfgemaakte hapjes en niet te vergeten de mooiste taarten! Een gezellig moment voor
ouders, kinderen en leerkrachten elkaar te ontmoeten en de vakantieverhalen uit te wisselen.
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Kamp

De docenten steken elk jaar veel tijd en energie in leuke kampen en uitjes voor de leerlingen.
De kleuters gaan met de bus een dagje weg en de oudere groepen gaan al echt op kamp!
Als ouders financieren we deze kampen met onze bijdrage. Denk hierbij aan
toegangskaartjes, vervoer, eten/drinken, verblijf en materiaal. In het afgelopen schooljaar is er
ook geïnvesteerd in ‘SOS-polsbandjes’ voor de onderbouw. Op deze bandjes staat de naam
van de school en het telefoonnummer.
In het schooljaar 2017-2018 hebben wij als ouders het samen mogelijk gemaakt dat de
kinderen naar o.a. het Griftpark, De Spelerij, Geofort en het YMCA kampeercentrum te
Leusden konden gaan; Bedankt!
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Financiën

Het afgelopen jaar is positief afgesloten. Het gebruik van e-mails met iDEAL links heeft goed
uitgepakt. Voor ouders is dit een eenvoudige manier om te betalen. Voor de administratie zijn
deze betalingen eenvoudig te verwerken
De beoogde verlaging van de reserves is slechts ten dele gelukt. In totaal is het saldo
verminderd met € 752. De beoogde verlaging van de balans met € 4.535 is dus niet gehaald.
Er is € 618 meer aan voornamelijk ouderbijdragen ontvangen, terwijl er € 3.165 minder dan
begroot uitgegeven is. In het Financiële Jaarverslag is meer inhoudelijke informatie
beschikbaar gemaakt.
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Ontwikkelingen schooljaar 2018/2019

Missie
Ook in het komende schooljaar zal er concreet invulling gegeven worden aan de missie van
de Oudervereniging:
De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Damiaanschool, wij dragen
bij aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid.
Onze activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende
momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid
mobiliseren we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.
Gegevensbescherming
Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met de school. De Oudervereniging krijgt als
interne bewerker slechts de beschikking over de data die benodigd is om de ouderbijdragen
te faciliteren. Bovendien is er een online profiel aangemaakt binnen het netwerk van de
Damiaanschool met als e-mailadres oudervereniging@damiaanschool.nl en is er een
geheimhoudingsverklaring voor vrijwilligers, bestuursleden en commissieleden. Hiermee zijn
er voor de verwerking van de persoonsgegevens de technische en organisatorische
maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen.
Voor e-mails met iDEAL links maakt de Oudervereniging gebruik van Mollie. Mollie is geen
verwerker, maar een zelfstandig verwerkings-verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
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Ouderbijdrage
Het voorstel is om de ouderbijdrage ook voor het schooljaar 2018/2019 te bevriezen op € 50.
Hoewel het overgrote deel van de ouders betalen en zo ook zelf bijdragen aan de leuke
activiteiten op school voor hun kind, zijn er ook ouders die in het geheel niet bijdragen. De
Oudervereniging wil proberen samen met deze ouders kijken naar individuele mogelijkheden,
waaronder bijvoorbeeld het aanbieden van ondersteuning bij het aanvragen van subsidie via
de Stichting Leerkansen Zeist.
Commissies
De Feestcommissie Kerckebosch en de Feestcommissie Centrum vallen in het schooljaar
2018/2019 onder hetzelfde bestuurslid.
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Tot slot

Een Oudervereniging van een basisschool kan alleen maar functioneren als ouders van
kinderen bereid zijn om mee te helpen. Ook in het afgelopen jaar is dat weer gelukt. Samen
hebben we er weer een gezellig en plezierig schooljaar van gemaakt, bedankt!
Meer handen blijven altijd welkom, wil je helpen? Laat het ons vooral weten door bijvoorbeeld
te mailen naar oudervereniging@damiaanschool.nl.
Liselot heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid met de portefeuille ‘Feestcommissie
Kerckebosch’ van de Oudervereniging. Wij gaan haar ervaring en humor missen; Enorm
bedankt voor je jarenlange enthousiasme, betrokkenheid en inzet!

Het Bestuur van de Oudervereniging Damiaanschool Zeist
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