Ouderraad KBS Weilust
Secretarieel Jaarverslag 2019-2020
Dit secretarieel jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Ouderraad van KBS Weilust in Breda gedurende het
schooljaar 2019-2020.
Vergaderingen
Gedurende het schooljaar heeft de ouderraad (OR) 5 keer vergaderd. Op 7 oktober was de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV). De vergadering in maart ging niet door ivm het coronavirus wat in die maand zijn intrede
deed. De laatste vergadering in mei werd een digitale vergadering. Naast de algemene OR vergaderingen hebben de
commissievergaderingen plaats gevonden totdat de coronamaatregelen dit niet meer toe lieten.
Vanuit school hebben Ingrid Jankowski en Marja Wallet deelgenomen aan de OR vergaderingen.
Leden
Er zijn een aantal leden oud gedienden vertrokken, maar ook weer nieuwe leden gestart. Net als vorig jaar bestond de
OR dit jaar uit 23 leden.
Activiteiten
Ivm met het coronavirus is de school gesloten van 16 maart tot 7 juni. De volgende vieringen zijn niet door gegaan:
Pasen, het Jubileumfeest en Koningsspelen. Het Jubileumfeest ter ere van het 50-jarig bestaan van Weilust is
verplaatst naar het volgende schooljaar ’20-‘21.
Het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Carnaval is doorgegaan. Dit viel in de periode vóór corona. De Schoolfotograaf (juni)
kon met de nodige aanpassingen toch doorgaan: verspreid over 2 dagen en mogelijkheid op school voor
broer/zusfoto).
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. De hoogte van de ouderbijdrage is € 27,50 per kind (max. 3
kinderen).
Van de ouderbijdrage worden de bovengenoemde activiteiten gefinancierd, en voor het overgrote deel de
schoolreisjes van alle groepen, dag van de leerkracht, kleuterfeest, vader- en moederdag en diverse overige zaken die
bijdragen aan het plezier op school voor de kinderen. Omdat een aantal vieringen dit jaar niet door zijn gegaan, heeft
de OR besloten om een substantieel bedrag (€ 5.000) wat niet is uitgegeven te besteden aan een cadeau voor de
school. Het moet een tastbaar, concreet, duurzaam cadeau zijn dat voor ouders herkenbaar is en dat het plezier van de
leerlingen ten goede komt. De ouders en de leerlingenraad zal betrokken worden bij de keuze. Dit schooljaar wordt het
cadeau aangekocht.
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 bijzonder jaar waarin corona iedereen verraste. De school ging heel abrupt dicht,
net nadat het Carnavalsfeest op school gevierd was. Gelukkig kon de Schoolfotograaf wel doorgaan nadat de school
weer open was. De samenwerking tussen teamleden en ouders was dit jaar net als vorig jaar zeer goed.
September 2020, namens de ouderraad
Sara Peeters, Secretaris
Het financieel rapport is op te vragen via kbsweilust.ouderraad@inos.nl
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