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Secretarieel Jaarverslag 2017-2018 
Dit secretarieel jaarverslag doet verslag van de activiteiten van de Ouderraad van KBS Weilust te Breda 
gedurende het schooljaar 2017-2018. 
 
Vergaderingen   
Gedurende het verslagjaar is de OR 5 maal in plenaire reguliere vergadering bijeen gekomen. Daarnaast is er 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) geweest op 2 november 2017. Zoals altijd zijn de 
verschillende commissies regelmatig bijeen gekomen om hun eigen activiteiten (zoals Carnaval, Kerstmis, 
Sinterklaas, Pasen, Schoolfotograaf) te organiseren.  
 
Leden 
In het dagelijks bestuur van de Vereniging hebben zich geen wijzigingen voor gedaan.  
 
Het maximum aantal leden van de Ouderraad was dit jaar 18, gelijk aan het aantal groepen op school. 
Gedurende en op het einde van het jaar zijn een aantal leden gestopt in verband met verhuizing / geen 
kinderen meer op school / geen zin meer. Ook zijn er nieuwe leden toegetreden tot de OR. 
 
Het totaal aantal leden aan het eind van het verslagjaar is 16.  
 
 
Activiteiten   
Zoals altijd hebben wij onze schouders gezet onder het organiseren van een groot aantal activiteiten op en 
rond de school. Het ging om de volgende activiteiten: 

• Sinterklaasfeest 
• Kerstfeest 
• Carnaval 
• Paasviering 
• Schoolfotograaf 
• Koningsspelen 
• Hulp bij diverse andere activiteiten  

 
Meeste viering zijn goed verlopen waarbij de samenwerking tussen school en OR over het algemeen prima 
was. Natuurlijk zijn er af en toe wat zaken minder vlot gelopen, maar dat is altijd zo als er mensen vanuit 
verschillende hoeken samenwerken. Belangrijk punt van aandacht blijft wel het moment van gezamenlijk 
commissie-overleg tussen school en OR. Juffen en meester willen graag (en begrijpelijk) direct na schooltijd 
overleggen, de meeste ouders willen (ook begrijpelijk) na werktijd overleggen (lees ’s avonds).  
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de Ouderraad. De hoogte van de ouderbijdrage is dit 
schooljaar niet verhoogd en bleef Eur 25 per kind (max. 3 kinderen). Van de ouderbijdrage financieren wij 
zoveel mogelijk activiteiten voor de kinderen. Dit jaar zijn o.m. bijdragen geleverd voor: 

• Sinterklaasfeest 
• Kerstfeest 
• Carnaval 
• Paasviering 
• Koningsspelen 
• Schoolreisjes / excursies 
• Sportdagen 
• Vader- en moederdag 
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Correspondentie 
Correspondentie adres voor de OR is het huisadres van de secretaris, Grote Houw 233 te Breda. Ook is er 
een postvakje op school. Tevens kan via het e-mail adres van de OR contact opgenomen worden, het adres 
is: kbsweilust.ouderraad@inos.nl.  
 
Concluderend kijken we terug op een jaar waarin veel activiteiten zijn georganiseerd waaraan de 
schoolkinderen met veel enthousiasme hebben deelgenomen. De samenwerking tussen teamleden en 
ouders was dit jaar net als vorig jaar zeer goed.  
 
 
Oktober 2018, namens de ouderraad 
Dennis van der Pas, secretaris 


