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1. Samenstelling 
Voor het begin van het schooljaar 2018-2019 meldde een van de leden zich af, waardoor de 
Ouderraad (OR) uit 16 leden bestond: 
 
Renate Arrachart 
Hanife Cakiroglu 
Laurien van Dijk 
Cynthia van Ewijk 
Robin van der Flier 
Cheryl Hartley 
Thorsten Hoogstad 
Shelley Margetson, penningmeester 

Caroline van der Meulen 
Sandra Redegeld 
Thijs Rottier 
Francis van der Schalk 
Guerite Smallenburg, voorzitter 
Anke Verlinden 
Philippine van de Weerd - Boswijk 
Astrid Velzel, namens het team 

 
Tijdens de jaarvergadering werd Cheryl Hartley benoemd tot secretaris. In de loop van het 
jaar namen drie leden afscheid en aan het eind van het schooljaar namen nog eens twee OR-
leden afscheid, evenals Astrid Velzel, die namens het team vele jaren de Ouderraad heeft 
ondersteund, waarvoor zeer grote dank. In de loop van het jaar kwamen er twee nieuwe OR-
leden bij, onder wie een nieuwe penningmeester. Het OR-team bestond aan het eind van 
het schooljaar uit de volgende 12 leden: 
 
Renate Arrachart 
Laurien van Dijk 
Robin van der Flier 
Cheryl Hartley, secretaris 
Thorsten Hoogstad 
Nicole de Jong 

Caroline van der Meulen 
Sandra Redegeld 
Guerite Smallenburg, voorzitter 
Anke Verlinden 
Bart de Vries, penningmeester 
Philippine van de Weerd - Boswijk 

 
2. Activiteiten 

De OR heeft met veel plezier en enthousiasme bijgedragen aan diverse activiteiten op school 
tijdens het schooljaar 2018-2019. Deze werden steeds door een paar OR-leden samen met 
enkele teamleden voorbereid. 
Het afgelopen schooljaar heeft de OR de volgende 
activiteiten (mee)georganiseerd; 

• Sinterklaas 

• Kerst 

• Verkleedfeest/Talentenshow 

• Pasen 

• Avond 4-daagse 

• Suikerfeest 

• Eindfeest 

• Afscheid groep 8 
 
De communicatie tussen de school met de OR over 
de Kinderboekenweek is dit schooljaar mis gelopen 
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waardoor de bijdrage van de Ouderraad bij dit evenement beperkt 
is gebleven tot een financiële bijdrage. Daarom was de bedoeling 
om de plannen voor de Kinderboekenweek 2019 vóór de 
zomervakantie te bespreken, aangezien de Kinderboekenweek 
altijd vrij kort na de zomervakantie valt en er anders niet genoeg 
tijd is om dan nog te communiceren wat ieders zijn wensen en 
verwachtingen zijn. Dit blijkt echter niet haalbaar, mede omdat er 
ten tijde van de laatste OR-vergadering in mei nog geen concrete 
plannen zijn. Het is dus zaak in de toekomst voor de zomervakantie 
wel vast tijd en mensen in te plannen voor de Kinderboekenweek, 
dat scheelt tijd zodra het nieuwe schooljaar begint. 
 
Tijdens de rapportbesprekingen van dit schooljaar heeft de OR geen 
koffie en thee geschonken voor ouders en leerkrachten, aangezien 
de meeste rapportbesprekingen direct na schooltijd plaatsvonden. 
Wel was de OR aanwezig bij de informatieavond voor de 
kleuterklassen en voor groep 3 in september. 
 
Het goede doel van de kerstactie in 2018 was ‘Alemachen’. Alemachen is een revalidatiehuis 
voor gehandicapte kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Addis Abeba, Ethiopië. Een tijdelijk 

‘thuis’ waar gehandicapte kinderen door middel 
van medische behandelingen hun gezondheid, 
mobiliteit en aanzien kunnen verbeteren, om 
daarna zonder belemmeringen hun plaats in de 
maatschappij in te nemen. Alemachen biedt 
plek aan 40 kinderen die gemiddeld 3 maanden 
tot 1 jaar in het huis blijven. De Vos Ter Lips had 
in een ander goed doel. 
De opbrengst van de kerstactie heeft €920 
opgeleverd. Onbekend is of de verschillende 
onderdelen (Kerstkraam, bioscoopmiddag en 
Glühweinkraam) meer of minder succesvol 

waren dan de activiteiten in 2016 en 2017. 
Het goede doel werd in 2018 bepaald door de directie, gebaseerd op de tweede plaats van 
de verkiezing van 2017. Toen werd, voor meer betrokkenheid van de leerlingen zelf, de 
bovenbouw gevraagd voordrachten te doen, gevolgd door een verkiezing door leerlingen. 
 
De in andere jaren gebruikelijke Spelletjesdag voor de onderbouw, die meestal rond 
Koningsdag plaatsvond, is in 2019 in eerste instantie uitgesteld, mede in verband met de 
datum van Pasen en de meivakantie. In plaats daarvan werd tijdens de Projectweek eind mei 
een schoolbrede Sport- en Speldag georganiseerd door de school, waar geen andere inbreng 
van de Ouderraad voor gevraagd werd dan een financiële bijdrage en het verzorgen van de 
oproep om hulpouders. Aan de Projectweek, die draaide rond het thema ‘Sprookjes’, heeft 
de Ouderraad eveneens een financiële bijdrage gedaan. Deze bijdrage was onder meer 
bedoeld voor een schoolbrede muziekdag met ‘Body Boem Big Band’. De energieke en 
feestelijke uitvoering aan het eind van de dag was toegankelijk voor alle ouders en was het 
afscheidscadeau namens de kinderen voor vertrekkend directeur Peter van Berkel. 
Inhoudelijke ondersteuning bij de Projectweek bleek niet nodig. 
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Verder heeft de OR financieel bijgedragen aan Moeder- en Vaderdag; aan de museumbus 
naar Amsterdam voor de bovenbouwleerlingen en het afscheidscadeau van groep 8. 
 

3. Vergaderingen 
De OR heeft in schooljaar 2018-2019 vijf keer vergaderd en een gezellige ‘slotvergadering’ 
gehad bij Fratelli’s (vanzelfsprekend op eigen kosten van de aanwezigen). Tijdens 
vergaderingen werden de op handen zijnde activiteiten besproken en de recent afgeronde 
activiteiten geëvalueerd. Bij de laatste inhoudelijke vergadering in mei was de nieuwe 
schooldirecteur, Ingrid La Haye, aanwezig om met de ouderraad kennis te maken. 
Daarnaast vonden regelmatig bijeenkomsten plaats van de betreffende 
feest(sub)commissies om de activiteiten voor te bereiden. Deze vonden meestal na 
schooltijd plaats. 
 

4. Ontwikkelingen 
In het najaar heeft de Ouderraad afscheid genomen van penningmeester Shelley Margetson. 
In de loop van het jaar zijn ook Hanife Cakiroglu en Thijs Rottier vertrokken uit de 
Ouderraad, en aan het eind van het jaar droegen ook Cynthia van Ewijk en Francis van der 
Schalk voor het laatst bij aan OR-activiteiten. Daags voor het Eindfeest bleek bovendien dat 
juf Astrid in het nieuwe schooljaar naar vestiging Ter Lips zou vertrekken. Een flinke 
aderlating al met al van enthousiaste en ervaren OR-leden. We bedanken alle vertrokken 
OR-leden voor hun enthousiaste inzet. In het nieuwe schooljaar 2019-2020 is werving van 
nieuwe OR-leden wenselijk. 
 
Hulpouders 
Aan het begin van het schooljaar is een oproep in de Nieuwsbrief geplaatst aan alle ouders 
om zich te melden als hulpouder voor de diverse projecten van het schooljaar. Dit mede 
naar aanleiding van de succesvolle manier waarop de Ouderraad van Ter Lips ouders werft 
voor ondersteuning van alle activiteiten. Deze oproep heeft niets opgeleverd. De meest 
succesvolle aanpak voor hulpouderwerving blijkt tot nu toe een oproep per project met 
intekenlijsten per klas en/of in de centrale hal. Op de lijsten staan zoveel invulvakjes als er 
ondersteuning nodig is. Per project worden de lijsten gemaakt en de ondersteuning wordt 
gecoördineerd door een lid van de betreffende feestwerkgroep. Deze aanpak blijkt goed te 
werken en wordt naar verwachting in 2019-2020 voortgezet. 
 
Facebook 
Daarnaast is in december 2018 een oude facebookpagina van de VOS 
(https://www.facebook.com/pg/OBS-De-Vos-721310891250550/posts/?ref=page_internal) 
heropend in de vorm van een besloten facebookgroep: ‘Feestboek’ 
https://m.facebook.com/groups/161392421476334. Oproepen voor hulpouders worden 
ook daar gedeeld en dit leverde toenemend reacties op. Wanneer hulpouders zich via 
Facebook aanmelden, worden zij doorverwezen naar de inschrijflijst in de hal. De 
‘feestboekpagina’ wordt beheerd door de secretaris. Er worden i.v.m. de privacywetgeving 
geen foto’s van evenementen op de facebookpagina geplaatst. 
 
Foto’s 
De Ouderraad heeft in 2018-2019, net als in alle voorgaande jaren, van bijna alle 
evenementen foto’s gemaakt. Deze werden in het verleden door de school op een speciale 
fotopagina gezet en zouden, in verband met de nieuwe privacywetgeving, vanaf dit 

https://www.facebook.com/pg/OBS-De-Vos-721310891250550/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/OBS-De-Vos-721310891250550/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/161392421476334/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpHZk_56NpREIFKrDgeYuq8uO7eKJMRRu9vFW-AqQc---Mf-lk_8yzEkBUFD3S1kC8OmOHiq1v-HsZBl8CRMBfqdkEIpi4tbjvxdZHK2AUd5yavJEqkuQc69QYdiX292ixyhTZJZjMW9G6T1sqFb4JcVy-X9FhVHPx42T_qturANgEeSDGcAaNhYIO-5p-zJ2fzPlrcsQu-ZreA0DX86_fl0f_KeBvpsIS2MGQqs_s3ZPEYDrTEsQaNewsPJoUuzJzk_Aon9DnalPhDW-r_QYYajNYvZe-EijA7aMyBZT3wGFchnsvlMKbXbNl2hx5TYESUWv5NzgyyTPHlIcPloOzwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/161392421476334/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpHZk_56NpREIFKrDgeYuq8uO7eKJMRRu9vFW-AqQc---Mf-lk_8yzEkBUFD3S1kC8OmOHiq1v-HsZBl8CRMBfqdkEIpi4tbjvxdZHK2AUd5yavJEqkuQc69QYdiX292ixyhTZJZjMW9G6T1sqFb4JcVy-X9FhVHPx42T_qturANgEeSDGcAaNhYIO-5p-zJ2fzPlrcsQu-ZreA0DX86_fl0f_KeBvpsIS2MGQqs_s3ZPEYDrTEsQaNewsPJoUuzJzk_Aon9DnalPhDW-r_QYYajNYvZe-EijA7aMyBZT3wGFchnsvlMKbXbNl2hx5TYESUWv5NzgyyTPHlIcPloOzwQ&__tn__=K-R
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schooljaar op een besloten fotopagina worden geplaatst. In de loop van het jaar schakelde 
de school voor de communicatie met de ouders over op Parro, waar ook af en toe foto’s 
werden geplaatst. De foto’s die de Ouderraad aanleverde zijn echter in 2018-2019 niet 
onder de ouders verspreid. Inmiddels is duidelijk dat de school in de toekomst vanwege de 
AVG helemaal geen foto’s meer zal verspreiden. 
De Ouderraad stopt dan ook met het 
fotograferen van de evenementen. 
 

5. Samenwerking 
Na de positieve ondersteuning door en 
samenwerking met de OR van Ter Lips in 2017 en 
2018, verliep de samenwerking rond de 
Avondvierdaagse ook in 2019 weer uitstekend. 
De leden van de ORTL werd ook in 2019 weer 
uitgenodigd voor het Eindfeest.  

 


