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Inleiding
In dit jaarverslag laten we zien welke activiteiten de ouderraad afgelopen schooljaar in
samenwerking met het team van obs Pluspunt heeft georganiseerd. We kijken terug op
een schooljaar waarin we leuke en nuttige activiteiten organiseerden. Om er een
aantal te noemen: het Paasontbijt, het Sinterklaasfeest, de schoolreis, de kerstborrel,
de schoolfotograaf, de vierdaagse, de luizencontroles en het afscheid van groep 8.
De activiteiten in dit jaarverslag zijn bekostigd door de jaarlijkse ouderbijdragen die de
ouders/verzorgers betaalden en zijn (mede) georganiseerd door de ouderraad. Zonder
de vrijwillige ouderbijdrage konden deze activiteiten niet plaatsvinden. Wij zijn van
mening dat deze extra’s de schooltijd van onze kinderen leuker maakt.
De ouderbijdrage was dit schooljaar € 55 per leerling.
Samenstelling ouderraad
Het bestuur van Stichting ouderraad obs Pluspunt werd gevormd door voorzitter Else
Taal, penningmeester Sarmila Sewnarain en secretaris Lucy Zwinkels.
De ouderraad bestond per september 2015 uit: Annemieke Mulder, Else Taal, Farnaz
Mahnama, Julia van Leijen, Lucy Zwinkels, Marte Stam, Mikayil Goren, Sarmila
Sewnarain, Vera Raaijen.
We namen dit schooljaar afscheid van Caroline Beker, Farnaz Mahnama en
Annemieke Mulder.
Verder zijn we blij met de hulp van ouders bij diverse activiteiten op school. Dank aan
de moeders en vaders die in de groep hielpen met de regelmatige luizencontroles, de
moeders die de bibliotheek runden, de ouders die hielpen bij de kerstborrel, de
sponsorloop en bij andere evenementen. Vele handen maken licht werk. Ook
bedanken we hierbij alle leerkrachten, medewerkers, directie, klassenouders en
hulpouders: bedankt voor uw hulp en enthousiasme die de tijd op school nog leuker
hebben gemaakt!
Namens het bestuur van de ouderraad,
Else Taal - voorzitter
Sarmila Sewnarain - penningmeester
Lucy Zwinkels - secretaris
Rotterdam, november 2016
ouderraad@obs-pluspunt.nl
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ACTIVITEITEN
Schoolfotograaf
De ouderraad zorgde ervoor dat we in de eerste helft van het schooljaar de
schoolfotograaf konden ontvangen en coördineerde twee drukke dagen voor de
jaarlijkse schoolfoto’s. Op 13 en 14 oktober werden foto’s gemaakt van de leerlingen,
het team en van de groepen. Op woensdag was de broer/zus foto aan de beurt, waar
veel ouders zich voor inschrijven. Met dank aan de fotografen van Hoogstraten
Fotografie. Zij verzorgden de online verkoop van de foto’s. Over het algemeen verloopt
de samenwerking en uitvoering goed.
Sinterklaasfeest
Pluspunt doet elk jaar mee met de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal, de school
maakte gebruik van het lespakket van de NTR. Kinderen uit de onderbouw keken
samen met kinderen uit de bovenbouw naar de afleveringen van het journaal. Door de
inzet van het team en een enkele hulpouders werden de cadeautjes ingepakt, de
gangen versierd en later weer opgeruimd. Op 5 december bracht Sinterklaas een
bezoek aan Pluspunt. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 4/5 vierden zijn
verjaardag met elkaar in de gymzaal. De kinderen deden optredens voor Sint en de
Pieten. De ouderraad zorgde samen met de leerkrachten voor schone kleding, het
schminken, de cadeautjes en het strooigoed.
Kerst
Terwijl de kinderen genoten van hun kerstdiner in de groep, organiseerden we voor de
vierde keer een ‘kerstborrel’ voor de families van de leerlingen. Door de inzet van vele
hulpouders was er een gezellige bijeenkomst in de teamruimte. Iedereen die op school
bleef wachten op hun kind(eren), kon drankjes en hapjes kopen tegen een kleine
vergoeding. De Turkse pizza’s en baras waren in trek. Volgend jaar passen we het
menu hier nog meer op aan. We waren blij dat zoveel mensen met ons genoten van de
gezelligheid en het lekkere eten en drinken. De opbrengst ging naar de pot van de
ouderbijdragen.
Vanuit de ouderbijdrage zijn 15 kerstboompjes met lichtjes aangeschaft voor in de
groepen.
De ouderraad heeft gezorgd voor koffie en thee bij de inloop van het
kerstconcert van de kleuters op 16 december.
Paasontbijt
Net als vorig schooljaar kocht de ouderraad enkele zaken centraal in voor de klassen.
Voor het Paasontbijt op 18 maart gaven ouders via een intekenlijst aan wat ze wilden
meenemen voor het ontbijt. Dit werkt goed en beter dan centrale inkoop, waarbij
meestal eten over was.
Goed doel
Dit jaar kozen we ervoor geen activiteiten rondom een goed doel te doen. Volgend
schooljaar weer!
Schoolreis
De werkgroep schoolreis heeft gezorgd dat de groepen 1 t/m 7 op schoolreis konden.
Dankzij extra aandacht voor het innen van de ouderbijdragen en het maken van
afspraken, kon iedereen mee.
Op 25 mei gingen de groepen 5 t/m 7 naar de Efteling. Op 27 mei gingen de groepen
1 t/m 3 naar Plaswijckpark. De kinderen hebben het naar hun zin gehad. Ouders zijn
enthousiast. Er is een aantal verbeterpunten omtrent het informeren van eenieder.
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Avondvierdaagse in de wijk Lage Land
Terug van weggeweest: de avondvierdaagse in het Lage Land/Prinsenland. Pluspunt
was een van de basisscholen die van 6 t/m 9 juni met leerlingen vier dagen kriskras
door de wijken in en rondom Lage Land en Prinsenland liep. De ouderraad zorgde
voor centrale inschrijving, voor vrijwilligers die de Pluspunt stempelkaarten stempelden
bij de start en voor vrijwilligers die halverwege wat lekkers uitdeelden. Op de laatste
dag werden de kinderen en hun ouders ingehaald in het Prinsenpark deelden we als
school de medailles en een bloem uit. Ook ouders en een leerkracht van Pluspunt
hielpen bij het regelen van het verkeer. Het is gezellig om met groepen van school
samen te wandelen.
De kosten voor deelname was € 5 per leerling, hiervan werden de medailles en de
snacks bekostigd.
De avondvierdaagse werd voor het eerst georganiseerd door Fysiotherapiecentrum
Lage Land.
Kleutervierdaagse
Traditiegetrouw organiseerden de leerkrachten van de kleuters dit jaar een
kleutervierdaagse van 31 mei tot en met 3 juni. De kleuters liepen onder schooltijd
korte routes van ongeveer 2 km per dag. De ouderraad zorgde voor wat lekkers om
halverwege de route uit te delen. Op de laatste dag zijn de kleuters met veel
enthousiasme ingehaald door de kinderen uit de hogere klassen. Alle kleuters kregen
een medaille voor hun prestatie. De medaille en de traktaties werden betaald uit de
ouderbijdragen. Op initiatief van de leerkrachten werden ouders gevraagd hun kind te
sponsoren: de opbrengst ging naar de aanschaf van middelen in de kleutergroepen.
Afscheid groep 8
De groepen 8 hebben hun basisschoolperiode afgesloten met de musical …….
Elke groep had een eigen avond op school waarbij ouders, broers/zussen,
leerkrachten en andere genodigden mochten komen kijken. De aanschaf van de
musical is betaald uit de ouderbijdragen, evenals koffie en versnaperingen op de
avonden van de musical.
Op de laatste schooldag werden de leerlingen verrast: ze werden in de gymzaal
uitgezwaaid door de jongere groepen. Onder luide muziek liepen ze door een haag
van kinderen naar hun eigen klas.
De ouderraad organiseerde het afscheidscadeau voor groep 8-ers en de
afscheidsreceptie op hun laatste schooldag. De ouderraad deed boodschappen en
maakte hapjes met hulp van vrijwilligers. Na het afscheid van de groep in hun eigen
klas kwamen ouders en leerlingen naar de receptie voor een leuke, maar natuurlijk ook
officiële afsluiting.
‘Bibliotheek op school’
De deelname aan de ‘Bibliotheek op school’ werd mede mogelijk door een bijdrage
van de ouderraad. Dat betekent o.a. dat leerlingen vanaf groep 4 hun boeken op
school online konden kiezen. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 kregen een
maandelijkse voorraad boeken om uit voor te lezen.
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De eigen schoolbibliotheek
De ouderraad heeft besloten om, naast Bibliotheek op school, de eigen schoolbibliotheek open te houden. Er is één bibliotheekmoeder die elke woensdagochtend
probeert aanwezig te zijn voor het uitlenen van boeken en er wordt gezocht naar meer
ouders, zodat men elkaar kan vervangen bij afwezigheid. Er werden boeken uitgeleend
aan de groepen 5 t/m 8, zowel leesboeken als informatieve boeken. De ouderraad
regelde de bezetting van de schoolbibliotheek en beheerde een aantal nog lopende
abonnementen.
Luizencontrole
Elk jaar organiseert de ouderraad de controle op hoofdluis in alle groepen van school.
Het is de bedoeling door regelmatige controles luizen en neetjes bij de kinderen in te
perken. Volgens richtlijnen van de GGD is de luizencape geen middel om luizen tegen
te gaan. Wat wel helpt, was dat per groep een aantal moeders/vaders na elke vakantie
in de groep van hun kind op luizen en/of neetjes controleerde.
Het aantal kinderen met luizen/neetjes schommelde door het jaar heen, maar het was
dit schooljaar steeds maar een klein aantal kinderen dat last had van luizen of neetjes.
Met dank aan alle ‘luizenpluizers’!
‘Woensdag Fruitdag’
De ouderraad wil gezonde tussendoortjes op school stimuleren. Dit jaar dus weer
‘woensdag fruitdag’: deze dag vragen de leerkrachten aan ouders/verzorgers hun kind
fruit mee te geven voor de ochtendpauze. We zijn blij dat steeds meer kinderen
komkommer, tomaatjes of fruit meeneemt als gezond tussendoortje. Het helpt ook dat
de school dit jaar weer mee kon doen met het project Schoolfruit.
Gedragscode vrijwilligers: hulpouders , OR en MR van obs Pluspunt
Obs Pluspunt is blij met de hulp van hulpouders voor niet-lesgebonden activiteiten. Met
hun inzet kunnen veel activiteiten op school plaatsvinden. Deze groep mensen willen
we op de hoogte brengen van de gedragscode die de school met de ouderraad heeft
opgesteld. De school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig
werken en leren is. De school streeft naar respect, vertrouwen en veiligheid. We
kunnen hiervoor zorgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar
omgaan. De Gedragscode wordt geëffectueerd in het schooljaar 2016/2017.
Verder heeft de ouderraad ..
.. gesproken met de directie over bijvoorbeeld het schoon houden van het schoolplein,
de drukte van auto’s rondom school, het feit dat ouders hun auto parkeren op de
stoepen en de plekken voor de rolstoelvervoer
.. contact met de gemeente over veiligheid rondom school: lichten in/bij het zebrapad
Jacques Dutilhweg en meer controle van fout geparkeerde auto’s tijdens start en einde
schooltijd.
.. gezorgd voor koffie/thee tijdens activiteiten (zoals de Kleutermusical).
.. besloten en gecommuniceerd dat kinderen uitgesloten worden van activiteiten als er
geen ouderbijdrage is betaald of geen afspraak hierover is gemaakt.
.. de communicatie richting ouders proberen te verbeteren: via de leerkrachten,
Facebook, Schoolpraat app en Leeftsamen app.
.. een bijdrage geleverd van € 5 per leerling voor het project Rotterdam viert de stad.
.. het team geattendeerd op het gebruik van het middel Zangmakers: meer zingen in
de les!
.. geholpen met controle van uitvoering van de jaarlijkse brandweeroefening.
.. meegedacht over activiteiten voor het Lustrumjaar (in het schooljaar 2016/2017).
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Financiële verantwoording
Schooljaar 2015/2016

INKOMSTEN

Realisatie

Begroting

2015/2016

2015/2016

€ 17.298,00

Ouderbijdragen
Donatie / Pluspunt / gelden vorig schooljaar
TOTAAL INKOMSTEN

€ 17.545,00

€ 165,00
€ 17.463,00

€ 17.545,00
Opbrengsten

UITGAVEN

2015/2016 2015/2016
€ 1.692,67

€ 2.500,00

Kerstfeest

€ 53,85

€ 125,00

Pasen

€ 94,27

€ 90,00

Sportdag

€

Avondvierdaagse

€ 90,11

€ 140,00

Kleutervierdaagse

€ 227,42

€ 224,00

€ 7.780,00

€ 8.530,00

Sinterklaas

Schoolreis

-

€ 550,00

Excursies

€

-

Aankleding klaslokaal
Projecten: Rotterdam viert de stad en Buurtwerk
pakket Sociale media (in algemene kosten)
Algemene kosten / onvoorzien (kerstbomen
school/verjaardagstoelen kleuters)

€

-

€ 120,00

€

-

€ 1.000,00

€ 1.950,32

€ 500,00

Afscheid groep 8

€ 666,36

€ 2.500,00

Abonnement bibliotheek

€ 407,99

€ 750,00

Werkweek groep 8

€ 9.672,99
€ 623,65

Kerstmarkt

€

Lentemarkt
TOTAAL UITGAVEN

-

€ 23.023,34

2015/2016

€ 5.500,00 € 4.479,35
€ 500,00 €

205,00

€ 500,00
€ 23.315,00 € 4.684,35
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