
Jaarverslag ouderraad, schooljaar 2016-2017  
  
  
Samenstelling  
De ouderraad bestond uit 5 ouders en 1 personeelslid van De Zevenster.  
De ouders waren: Selma Ozdemir, Claudia Ouwerkerk, Angela Lingeman-Cop, Cheryl de Leng en 
Nicole Houtman  
De personeelsleden waren: Marianne de Bont  
  
Financiën  
De ouderraad int jaarlijks de ouderbijdrage van € 17,50 per leerling. Alle ouders hebben per e-mail 
een verzoek tot betalen ontvangen. Ouders die niet hadden betaald kregen tweemaal een 
herinnering. In het schooljaar 2016-2017 werd er voor 65 leerlingen de ouderbijdrage betaald. 
Dat is 62 % van het totale aantal leerlingen.  
  
Hulp van andere ouders  
Aan het begin van het schooljaar heeft de ouderraad alle ouders van De Zevenster een brief 
gestuurd, met de vraag of zij bereid waren af en toe te helpen op school. Dit leverde een lijst 
op met 17 ouders die af en toe kwamen helpen op school.   
  
Ondersteunen van commissies  
De leden van de ouderraad hebben zich aangesloten bij de diverse feestcommissies die er zijn op 
school. Aan het begin van het schooljaar hebben we afgestemd tussen de ouderraad en de 
commissies. Dit werkte heel goed. We hebben afgesproken welke taken de leden van de ouderraad 
kregen en die hebben we enthousiast uitgevoerd. We hebben daarbij ook de hulp van andere ouders 
ingeschakeld. We hebben geholpen bij inpakken van Sinterklaas cadeaus, maken van sint- en 
kerstversieringen, versieren van de school, voorbereiden en klaarzetten van de kerstmaaltijd, 
voorbereiden van de disco, uitvoering van 
de koningsspelen , het voorbereiden van de fancy fair en het organiseren van de avondvierdaagse en 
de lichtjesparade.  
  
Knutselochtenden  
We hebben in het afgelopen schooljaar 2 knutselochtenden georganiseerd. De knutselochtenden 
waarop naast koffie drinken óók samen knutselen op het programma stond voor Sint en kerst 
en voor de Fancy Fair. De knutselochtenden waren een succes. Daar kwamen circa 15 ouders.   
  
Avondvierdaagse  
De ouderraad heeft voor de zesde keer deelname aan de avondvierdaagse georganiseerd. Weer 
hebben veel teamleden vrijwillig geholpen. Er hebben dit jaar 8  kinderen meegedaan.  
  
Luizenpluizen  
Eén lid van de ouderraad vormt met twee andere ouders het luizenpluisteam van de school. Zij 
hebben het afgelopen jaar alle leerlingen van het SO en een deel van het VSO nagekeken op luizen.  
 


