Ouderraad KBS Weilust
Secretarieel Jaarverslag 2020-2021
Dit secretarieel jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Ouderraad van KBS Weilust in Breda gedurende het
schooljaar 2020-2021. Het gehele jaar hebben we te maken gehad met corona.
Vergaderingen
Gedurende het schooljaar heeft de ouderraad (OR) 6 keer vergaderd: 5 digitale vergadering in verband met corona en 1
normale vergadering op het schoolplein. Op 6 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast de
algemene OR vergaderingen hebben de commissies online vergaderd.
Vanuit school hebben Ingrid Jankowski en Marja Wallet deelgenomen aan de OR vergaderingen.
Leden
Er is een aantal leden leden(6) afgevallen, waarvan het merendeel betrokken blijft als helpend handje bij vieringen.
Vanwege corona is er geen actieve ledenwerving geweest. Toch hebben 2 nieuwe leden aangesloten. Naar de
toekomst toe is het handig als de OR nog iets uitgebreid wordt qua ledenaantal.
Activiteiten
Met uitzondering van de Jubileumfeestweek, hebben alle vieringen plaats gevonden. Met in achtneming van de toen
geldende maatregelen zijn de feesten doorgegaan, veelal in het klein en in de eigen klas. Het Jubileumfeest ter ere van
het 50-jarig bestaan van Weilust is verplaatst naar het volgende schooljaar ’21-‘22.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. De hoogte van de ouderbijdrage was dit jaar verlaagd naar €20
(max. 3 kinderen) omdat de verwachting was dat corona nog een grote rol zou spelen.
Van de ouderbijdrage worden de feesten (Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen) 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.
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 de OR zich creatief heeft aangepast aan weer een
schooljaar met corona. Alle vieringen zijn doorgegaan en in een samenleving waarin niets meer mocht waren deze
kleine feestjes zeer welkom door zowel de kinderen als de leerkrachten. In meerdere gevallen werd het juist als
bijzonder ervaren: gezellig een viering met de eigen klas!

September 2021, namens de ouderraad
Sara Peeters, Secretaris
Het financieel rapport is op te vragen via kbsweilust.ouderraad@inos.nl
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