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Secretarieel Jaarverslag 2018-2019 
Dit secretarieel jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Ouderraad van KBS Weilust in Breda gedurende het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Vergaderingen   
Gedurende het schooljaar heeft de ouderraad (OR) 6 keer vergaderd, waarvan op 10 oktober de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) heeft plaats gevonden. Daarnaast zijn de verschillende commissies regelmatig bijeen gekomen 
om hun eigen activiteiten te organiseren, namelijk Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en de 
Schoolfotograaf.   
 
Vanuit de school hebben Marca Koole en Kees van Sprundel deelgenomen aan de OR vergaderingen.  
 
Leden 
Het afgelopen jaar zijn er twee bestuursleden afgetreden: Astrid van Hoof als voorzitter en Dennis van der Pas als 
secretaris. Deze functies zijn overgenomen door, respectievelijk, Bianca van Gils en Sara Peeters. Ap Kemmeren is nog 
steeds penningmeester.  
 
De OR bestond dit jaar uit 23 leden. Eind dit verslagjaar hebben een aantal leden afscheid genomen (8) met name 
omdat hun kinderen naar de middelbare school zullen gaan. Het totaal aantal leden eind 2018 staat op 15.  
 
De regel dat het aantal leden in de OR maximaal gelijk mag zijn aan het aantal groepen op Weilust is los gelaten. Anno 
2019 is het moeilijker om vrijwilligers te vinden. Niet iedereen kan/wil in meerdere commissies zitten of kan/wil bij elke 
vergadering aanwezig zijn. De OR is blij met verschillende soorten hulp, zolang er maar wel voldoende leden op de 
vergaderingen aanwezig zijn om alle zaken goed te bespreken.  
 
Activiteiten   
Dit jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd:  

• Sinterklaasfeest 

• Kerstfeest 

• Carnaval 

• Paasviering 

• Schoolfotograaf 

• Koningsspelen 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. De hoogte van de ouderbijdrage is, overeenkomstig het besluit 
van de ALV van 19 september 2017, dit schooljaar verhoogd naar 27,50 per kind (max. 3 kinderen). De redenen 
waarom de ALV in 2017 besloten heeft om de Ouderbijdrage te verhogen waren legio. Er was al vele jaren een tekort 
en de reserves van de Ouderraad slonken zienderogen. Om niet binnen enkele jaren gedwongen te worden om in één 
keer naar een kostendekkende ouderbijdrage van € 30,- te verhogen is besloten om een tussenstap van  
€ 27,50 in te lassen.  
 
Van de ouderbijdrage worden de bovengenoemde activiteiten gefinancierd, en daarnaast de schoolreisjes van alle 
groepen, dag van de leerkracht, te kleuterfeest, vader- en moederdag en diverse overige zaken die bijdragen aan het 
plezier op school voor de kinderen. 
 
Correspondentie 
Correspondentie adres voor de OR is het postvakje op school en het email adres: 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.  
 
September 2019, namens de ouderraad 
Sara Peeters, Secretaris 
 
Het financieel rapport is op te vragen via kbsweilust.ouderraad@inos.nl 
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