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Voorwoord 

 

Voor ons ligt het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018. Ouderraad De 
Lisdodde biedt jaarlijks een verslag aan om inzicht te geven in de 

activiteiten van de Vereniging en uitleg te geven over inkomsten en 
uitgaven van de gelden.  
Hiermee willen wij transparantie, vertrouwen en betrokkenheid creëren 

onder onze leden. 
 

Ouderraad De Lisdodde heeft als doel het ondersteunen van de 
activiteiten van Samenlevingsschool De Lisdodde, alles in de meest brede 
zin van het woord. De ondersteuning geschiedt met name door het bieden 

van financiële ondersteuning alsmede door het bieden van (personele) 
ondersteuning bij activiteiten en/of aan werknemers op 

Samenlevingsschool De Lisdodde 
 
Gelukkig konden we, met veel hulp van ouders, ondersteuning bieden bij 

veel leuke activiteiten voor de kinderen: De herfstwandeling, samen Kerst 
vieren, samen Pasen vieren, maar ook het Toneel zijn voorbeelden van 

activiteiten waar we de verbinding met elkaar zoeken, 1 van de 
kernwaarden van onze Samenlevingsschool.  
Dat maakt onze school wat ons betreft zo uniek: Voor onze kinderen 

dragen we zo bij aan een prettige omgeving, waar zij optimaal kunnen 
groeien (verrijking) en leren rekening houden met elkaar.  

 
 



Activiteiten 
  
Het afgelopen jaar hebben wij 7 maal met elkaar vergaderd, hierbij 
schoven 2 leerkrachten vanuit het team van school aan. Hierdoor konden 

snel besluiten of acties worden uitgevoerd. 
Ouders/ verzorgers worden middels de Nieuwsbrief op de hoogte gebracht 

van afspraken en activiteiten. 
 
De activiteiten van de OR bestaan momenteel uit: Herfstwandeling, 

Sinterklaas, Kerst, feestavond (Toneel en Musical), Pasen, Avond4daagse, 
Schoolreis en –kamp, laatste schooldag, en donateurs. Tevens zijn er 1 0f 

2 leden van de OR beheerder van de diverse klassen-apps. 
Daarnaast dragen wij zorg voor het innen en beheren van de financiële 

bijdragen. Een onderdeel van deze financiële bijdrage zijn de gelden 
afkomstig van het ophalen van oud papier. Dit is ook in beheer van de 
OR. 

 

Per activiteit is er iemand van het team en OR 1ste aanspreekpunt, en 
draagt zorg voor de organisatie. Wij doen daarbij een beroep op veel 

ouders, middels het ouderhulpformulier, zo dragen wij gezamenlijk de 
zorg voor activiteiten op school. 

 



Interne organisatie 

De OR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 vrijwilligers. Momenteel is de 

bezetting als volgt: 
 

Voorzitter:  Tineke Mulder  
Secretaris:  Patricia van den Berg-Wink  
Penningmeester: Aline Kleiker (aftredend) 

Leden:   Karin Olie (aftredend) 
   Yvonne Kronenburg (aftredend) 

   Marjolijn Nijboer (nieuwe penningmeester) 
   Jessica Oosterhuis 
   Birgit Brinkman (nieuw lid) 

   Jeroen Lok (nieuw lid) 
  

Iedere 3 jaar stelt ieder OR-lid zijn/haar plaats ter beschikking. Hierna 
kan ieder lid 3 maal één jaar herkiesbaar stellen.  
De leden van de OR worden geacht, wanneer mogelijk, bij de 

vergaderingen aanwezig te zijn en deel te nemen aan de organisatie van 
enkele van de geplande activiteiten van dat schooljaar. Voorbereiding en 

evaluatie zijn hierbij vaste onderdelen. 
 
De samenstelling waarin de OR komend schooljaar verder gaat, geeft 

ruimte aan: 

- Nieuwe leden 

De huidige OR bezetting voldoet aan de minimale eis van 5 leden; Dit is 
echt minimaal, wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden. 



Financiën 

Financieel verslag 2017/2018 

 
Opmerkingen: 

 
1. Kerst 

De kosten van de kerstviering zijn dit jaar ruim boven de begroting 

uitgevallen. Wij waren hierin nog zoekende, omdat er meer 
leerlingen zijn en er een andere invulling gegeven moest worden 

aan de kerstviering. 
 

2. Kamp 

Kamp is dit jaar later besproken dan normaal, daardoor waren veel 
locaties al bezet. Naar lang zoeken is er toch een locatie gevonden 

die aansloot bij de datums van school. De locatie was wel duurder 
dan voorgaande kampen, daardoor zijn de kosten boven de 
begroting uitgevallen. 

 
3. Avondvierdaagse 

De kosten van de avondvierdaagse zijn boven de begroting 
uitgevallen, omdat er meer leerlingen zijn en er nieuwe hesjes 
aangeschaft moesten worden. 

 
4. Schoolreis 

De kosten van het schoolreisje waren ruim kosten dekkend. De 
begroting voor het volgende schooljaar kan wel wat naar beneden 
worden bijgesteld.  

 
 

5. Diversen 
Er zijn een aantal activiteiten die nog niet op de begroting staan, 
maar wel hebben plaatsgevonden. De kosten voor deze activiteiten 

vallen in de begroting onder diversen. Dit zijn in totaal 3 
activiteiten. 

- Sinterklaastoneel 
- Nationale Pannenkoekdag 

- Koningsspelen 
  



Evaluatie en doelen 

 

In september 2017 ging Samenlevingsschool de Lisdodde van start. We 
begonnen met een nieuwe samenstelling van de OR en team. 4 Leden van 
voormalig school ‘de Wennepe’ en 3 leden van ‘’t Vonder’. We raakten 

snel op elkaar ingespeeld en hebben het afgelopen jaar invulling weten te 
geven aan de activiteiten op school.  

Onderstaand gaan we in op de doelen waar we ons het afgelopen jaar 

mee hebben bezig gehouden. Voor het nieuwe schooljaar zullen wij een 
jaarplan opstellen waarin we deze, en nieuwe, doelen zullen formuleren 

waarmee we aan de slag kunnen gaan. 

 

Activiteiten 

Bij een nieuwe school hoort een nieuwe invulling van activiteiten. Dit 
hebben we in samenwerking gedaan met team en identitieitscommissie. 

Sommige activiteiten werden buiten ons om bedacht en ingevuld en 
werden wij in een later stadium erbij betrokken. In dit nieuwe schooljaar 
willen wij graag bij elke activiteit vanaf het begin betrokken worden (doel 

1). 

 

Klassen-apps 

Gedurende het schooljaar hebben wij besloten nieuwe klassen-apps aan 
te maken. Voorheen was er een app voor de hele school waar niet elke 

ouder deel van uit maakte. Dit zorgde ervoor dat al het nieuws uit alle 
klassen met je werd gedeeld. Dit was niet wenselijk. Nu is er per klas een 

app aangemaakt waardoor de communicatie duidelijker is omdat je alleen 
informatie krijgt die betrekking heeft op jou kinderen.  

 

Team en MR 

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd verbinding te zoeken met 

elkaar. Het komende jaar willen wij deze verbinding versterken en 
verbeteren. Zowel met het team als e MR. (doel 2) 

Er zijn afspraken gemaakt met de MR om bij elkaar aan te schuiven als er 

belangrijke punten besproken moeten worden. 

 

Financiën 

We begonnen de nieuwe school met een klein spaarsaldo die afkomstig 
was van beide scholen. In het financiële verslag en de financiële cijfers is 

te lezen hoe we dit jaar de gelden hebben besteed. 

De vrijwillige ouderbijdrage en de inkomsten van het oud papier zorgen 
ervoor dat alle activiteiten op school kunnen worden ingevuld en 
bekostigd. Vooralsnog zullen beide inkomsten naast elkaar moeten blijven 

bestaan.  

 



Doelen nieuwe schooljaar 

 
1. Betrokkenheid bij de activiteiten 

2. Verbinding met MR en team versterken en verbeteren 
3. ……………… 

 
Wij zullen voor het nieuwe schooljaar nieuwe doelen erbij formuleren. 

 
We willen alle ouders die geholpen hebben, bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar en hopen dat we het komende schooljaar weer een beroep 

op u mogen doen. 
 

 
Ouderraad De Lisdodde 
 

 


