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Schooljaar 2020-2021
Inleiding
De oudervereniging van basisschool De Zeggewijzer is een vereniging van en voor ouders. Wij proberen
ons steentje bij te dragen aan het versterken van het contact tussen ouders en school.
De oudervereniging verricht hand- en spandiensten bij de verschillende, vaak jaarlijks terugkerende,
activiteiten die samen met de teamleden voor de kinderen worden georganiseerd. Daarbij kunt u denken
aan de bosspeldag, schoolreis, paas- en kerstviering, Sinterklaas, carnaval, sportdag en het schoolfeest.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage en een bijdrage van het
schoolbestuur. Daarnaast heeft de oudervereniging, door de inzet van ouders bij het inzamelen van oud
papier in onze gemeente, extra inkomsten.

Samenstelling oudervereniging
De samenstelling van de oudervereniging bestaat uit een groep betrokken ouders die hun
werkzaamheden met veel enthousiasme uitvoeren maar ook oog hebben voor veranderingen en
verbeteringen. Met als doel; leuke activiteiten organiseren voor de kinderen en waar nodig het
onderwijsteam ontlasten van hun taken naast het lesgeven. Als oudervereniging zijn we van mening dat
we deze doelen, ondanks de coronapandemie, ook het afgelopen schooljaar hebben behaald.
Het bestuur is in schooljaar 2020/2021 hetzelfde gebleven als het jaar ervoor. Tijdens het schooljaar
hebben we afscheid genomen van Linda Baremans als commissielid van de oudervereniging. De leden
van de oudervereniging blijven continu op zoek naar nieuwe leden (met de nadruk op ouders van
kinderen uit de onderbouw die op vrijdagen beschikbaar zijn) zodat de oudervereniging de komende
jaren verzekerd blijft van een actieve toekomst. De oudervereniging gaat ook het komende schooljaar
weer met heel veel positieve energie activiteiten organiseren voor de kinderen van De Zeggewijzer. Aan
het einde van het schooljaar, kort voor de zomervakantie, heeft Ruby de Ruiter zich nog aangemeld als
lid van de oudervereniging.
De oudervereniging werd in het schooljaar 2020-2021 gevormd door :
Dagelijks bestuur

Commissieleden

Tanja Verrijdt-Buijks; voorzitter

Karlijn Aarts

Adriëlle Verdaasdonk; penningmeester

Ella Kaim

Marjolein van Schaik-van den Berge; secretaris

Adinda Nanuru
Silvia van Steen
Chantrelle MacDonald
Ester van Amelsvoort
Arriën van Amerongen
Edwin Loose
Ingrid van Steen
Esther van Harmelen-Vrins
Ruby de Ruiter
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Bestuursvergaderingen
De oudervereniging vergadert ongeveer één keer per 6 weken op school (meestal op woensdag- of
donderdagavond). De vergaderdata staan vermeld op de website van De Zeggewijzer (de digitale)
jaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar, dus is er de mogelijkheid voor iedere ouder om deze
vergaderingen bij te wonen. Helaas is hier geen gebruik van gemaakt. De bestuursvergaderingen vinden
meestal plaats op De Zeggewijzer. Behoudens de allereerste vergadering hebben de overige
vergaderingen digitaal plaatsgevonden vanwege de coronamaatregelen.

Jaarvergadering
Eenmaal per jaar - aan het begin van het schooljaar – organiseert de oudervereniging de Algemene
Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering geven we o.a. een kort verslag van de activiteiten van het
afgelopen schooljaar, een toelichting op het financieel jaarverslag en kijken we vooruit naar de
activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast nemen we officieel afscheid van de vertrekkende
ouderverenigingleden en worden de nieuwe bestuursleden officieel geïnstalleerd. Vanwege de
coronamaatregelen werd dit schooljaar de Algemene Ledenvergadering voor de 1e maal digitaal
georganiseerd. Via Parro ontvingen ouders een terugkoppeling van de ledenvergadering en worden
ouders o.a. geïnformeerd over de ouderbijdrage.

Activiteiten / invulling commissies
De leden van de oudervereniging hebben zitting genomen in 2 of meer commissies. Daarnaast is ook
gebruik gemaakt van ouders die zich via de ouderparticipatie hadden opgegeven.
Het afgelopen schooljaar hadden we de onderstaande commissies en activiteiten:

Commissies /
activiteiten

Namen
Karlijn, Ingrid en Chantrelle

Bosspeldag 9 september 2020
Schoolfotograaf,15 en 16 april
2021
Schoolreis + vervoer 25

Ester en Elise
Karlijn, Marjolein, Edwin, Ingrid, Esther

september 2020
Sinterklaasviering 4 december
Kerstviering

18 december
Carnaval 12 februari

Ester, Ella en Chantrelle
Linda (voorbereiding), Chantrelle, Ingrid
Sylvia, Arrien, Esther, Ester

Pasen 2 april

Esther en Chantrelle

Schoolfeest 16 juli

Linda (voorbereiding met Joost), Karlijn, Ester

Representatieve zaken

Adriëlle en Marjolein

Sport & Speldag 23 april

Silvia, Arriën, Edwin en Ingrid

Coördinatie OPK

Tom Dierckx en per 1 januari Annelies Bax

Versiergroep

Marlou Flipsen, juf Susanne
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Contactpersoon MR

Tanja Verrijdt-Buijks

Coördinatie typecursus

Tanja Verrijdt-Buijks

Onderhoud poloshirts

Marloe Flipsen / Maartin van Meggelen

Onderhoud webpagina’s

Tanja Verrijdt-Buijks

Luizenbrigade

Adinda Nanuru

Werkgroep Verkeerseducatie

Tanja Verrijdt-Buijks

Sinds 12 maart 2020 zijn maatregelen aangekondigd tegen verspreiding van het coronavirus. Dit had als
gevolg dat de activiteiten van de oudervereniging wel hebben plaatsgevonden maar in een andere vorm.
Carnaval is bijvoorbeeld georganiseerd maar in een andere vorm dan in voorgaande jaren. De sport- en
speldag is ook georganiseerd maar dan grotendeels door de school, omdat de hulpouders van de
oudervereniging niet konden helpen. Tijdens deze activiteit is wel een bidon namens de oudervereniging aan
de leerlingen uitgereikt. De bosspeldag voor groep 3 en het schoolreisje zijn de enige activiteiten die niet zijn
doorgegaan vanwege de coronamaatregelen.

Vri j wi l l i g e o u de rb i j dr a g e
De oudervereniging streeft er naar de ouderbijdrage betaalbaar te houden voor alle ouders/verzorgers
van kinderen op De Zeggewijzer, omdat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan alle activiteiten.
Commissies gaan kritisch en creatief om met hun budget en zijn gefocust op kostenbeheersing.
Eenmalige uitgaven / investeringen kunnen eventueel ook uit de opbrengst van het oud papier worden
bekostigd, uitgangspunt hierbij is wel dat dit niet structureel gebeurd. Doordat de inkomsten en
uitgaven van de oudervereniging in balans zijn is tijdens de inloopavond op 9 oktober 2020, in overleg
met de aanwezige ouders, besloten om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 te vast te op:
• Groep 1 t/m groep 7: Door alle beperkingen vanwege het COVID-19 virus is de schoolreis
niet doorgegaan. Tijdens de Algemene ledenvergadering is daarom besloten om de helft van de
ouderbijdrage van
€ 35,00 te vragen. Dit betekent dat de ouderbijdrage € 17,50 is voor dit schooljaar is.
• Groep 8: Tijdens de inloopavond was nog niet duidelijk of schoolkamp door zou gaan, maar de
verwachting was dat bij het niet doorgaan van de schoolkamp tal van activiteiten zouden worden
georganiseerd, zoals vorig schooljaar. De ouderbijdrage voor groep 8 blijft dan ook € 80.
De oudervereniging gebruikt een multi-channel communicatie om de ouders zo effectief mogelijk te
bereiken; de kinderen hebben via Parro informatie ontvangen over de ouderbijdrage en zijn er tweemaal
aanmaningen per mail en brief verstuurd. Tenslotte zijn alle niet betalende ouders door de directie van
school benaderd en tevens gewezen op het bestaan van de Stichting Leergeld.
In het afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage voor bijna alle leerlingen betaald. Als betalende ouder
bent u lid van de oudervereniging en kunt u zich beschikbaar stellen voor het bestuur.
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Opbrengst Oud Papier & Karton (OPK)
Het ophalen van het oud papier in de gemeente Drimmelen geschiedt door vrijwilligers en wordt door
de gemeente gecoördineerd. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met de firma Van
Gansewinkel. Er zijn tien verenigingen waaronder de oudervereniging die vrijwilligers leveren.
De oudervereniging ‘loopt’ 9 zaterdagen per jaar en, per zaterdag, zijn er 4 vrijwilligers actief. De
oudervereniging beschikt over voldoende vrijwilligers voor het ophalen van het oud papier. Het
inzamelen van oud papier heeft de oudervereniging afgelopen schooljaar ongeveer € 2.093,36 aan extra
inkomsten opgeleverd.
Het uitgangspunt is dat de opbrengst van de OPK wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen op
school. Incidenteel wil de oudervereniging een grotere bijdrage beschikbaar stellen voor de school bij
speciale festiviteiten, zoals een jubileumjaar. Van de opbrengst OPK schooljaar 2020-2021 heeft de
oudervereniging geen specifieke zaken bekostigd.

Samenwerking met onderwijsteam
In schooljaar 2020-2021 was ook Nienke Pals, namens De Zeggewijzer, het aanspreekpunt voor de
oudervereniging en verantwoordelijke voor alle grote activiteiten op school. Hierdoor is er een stabiele
communicatiestroom tussen de school en de oudervereniging, die door beiden als zeer prettig wordt
ervaren. Tevens worden de leerkrachten ontlast.
Alle commissies waren tevreden over de georganiseerde activiteiten, zover deze daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden en ondanks de aangepaste vorm. We blijven wel kritisch en zijn altijd op zoek naar
vernieuwing en verbeteringen. Het borgen van kennis/ervaring binnen de diverse commissies blijft een
aandachtspunt. De positieve reacties van de kinderen geven zowel de bestuursleden als de leerkrachten
veel voldoening. Er zijn, per commissie, wat kleine aandachtspunten genoteerd en daar zullen we het
komend schooljaar rekening mee houden.

Profilering en c ommunicatie
Om ouders te bereiken ontkomen we er als oudervereniging niet aan om, gelijktijdig, via diverse kanalen
te communiceren; via de kinderen (brief), e-mail en de website. Met het communicatiesysteem Parro is
het mogelijk sneller mededelingen te sturen naar ouders/verzorgers.

Dankwoord
De oudervereniging bedankt iedereen (ouders, verzorgers, opa’s & oma’s, familieleden etc.) die zich het
afgelopen schooljaar belangeloos hebben ingezet voor De Zeggewijzer en de kinderen.
Terheijden, oktober 2021
Namens de oudervereniging,
Marjolein van Schaik-van den Berge
Secretaris
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