Jaarverslag Oudervereniging Het Spectrum – schooljaar 2013/2014
De Oudervereniging van Het Spectrum
De Oudervereniging van Het Spectrum is opgericht in juni 2011. De leden van de Oudervereniging
vormen een representatieve afspiegeling van de ouders van alle leerlingen op Het Spectrum. Er wordt
gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen onder- en bovenbouw.
De Oudervereniging is regelmatig op zoek naar nieuwe leden. U kunt zich gedurende het hele
schooljaar aanmelden bij een van de bestuursleden. Een officiële benoeming vindt plaats tijdens de
Algemene Ledenvergadering die elk jaar in januari gehouden wordt.
Het doel van de Oudervereniging is het verblijf van de leerlingen op Het Spectrum zo aangenaam
mogelijk te maken. Dit bereiken we door het organiseren en faciliteren van activiteiten binnen en
buiten de school. Hierbij wordt samengewerkt met het team van Het Spectrum.
Deze (buitenschoolse) activiteiten zijn belangrijk voor de kinderen en maken de school zichtbaar.
Om de activiteiten te kunnen financieren wordt aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de
school een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bedraagt al sinds 2002 € 32,50 per leerling per
schooljaar.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2013 – 2014 bestond uit:
Erik Nierkens
voorzitter, vader van Lisa, Anouk en Tom
Anja Bruins
moeder van Pim, Milou en Britt
Léon van Kuijk
vader van Steijn
Petra Meijer
moeder van Bart en Chris
Ans Boersma
secretaris, moeder van Frank
Bart Stam
vader van Annika en Timo
Maarten Sijm
penningmeester, vader van Britt en Jurre
Eliane van Toorenburg
moeder van Joeri en Ninthe
Willie Pijsel
moeder van Sem en Emy
Cecile Siffels-Helmink
moeder van Anna en Thijs
Dit schooljaar is Léon van Kuijk aftredend en niet herkiesbaar. De Algemene Ledenvergadering
benoemt Vincent Bos tot zijn opvolger. Petra Meijer en Ans Boersma zijn ook aftredend, maar wel
herkiesbaar. Zij zijn opnieuw gekozen. Gezien het feit dat Petra nog 1 jaar bestuurslid mag zijn, is
Miranda Bakker alvast aangewezen als haar opvolger.
De vergaderingen
De Oudervereniging vergadert in principe iedere eerste woensdag van de maand. De vergaderingen
van de Oudervereniging worden bijgewoond door een lid van het MT van het Spectrum. Gerrie Storm,
coördinator onderbouw en Jan Willem van Wamel, coördinator bovenbouw vullen deze taak jaarlijks
afwisselend in. Dit schooljaar vertegenwoordigde Gerrie het MT.
De eerste en de laatste vergadering van het schooljaar is ook de directeur van de school, Arie Wim
Kars, aanwezig geweest.
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Vaste agendapunten op elke vergadering zijn o.a.:
1) Activiteitenkalender: Hierop staat vermeld welke activiteiten er in het komende jaar plaatsvinden
en wanneer er gestart moet worden met de voorbereidingen. Sommige activiteiten worden in het
geheel door de Oudervereniging georganiseerd, andere in combinatie met het team. Voor een
aantal activiteiten wordt alleen geld en/of arbeidskracht beschikbaar gesteld.
Maandelijks wordt besproken hoe de activiteiten van de afgelopen periode gegaan zijn en welke
activiteiten er de komende periode opgepakt moeten worden.
2) Financiën: Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting opgesteld. Deze begroting wordt
aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling.
De penningmeester brengt elke vergadering verslag uit over de inning van de ouderbijdrage en of
er binnen de begroting gewerkt wordt.
3) Luiscontrole: Iedere eerste woensdag na de vakantie worden alle kinderen van het Spectrum
gecontroleerd op hoofdluis. De organisatie van deze luiscontrole, waarbij veel ouders betrokken
zijn, was dit schooljaar in handen van Ouderverenigingslid Willie Pijsel. Zij houdt ons op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De inkomsten van de Oudervereniging worden niet alleen besteed aan buitenschoolse activiteiten. De
schoolbibliotheek krijgt ieder jaar geld om nieuwe boeken aan te schaffen en de schoolkampen van
groep 7 en 8 ontvangen een (kleine) bijdrage. Ook wordt er geld gereserveerd voor het 15-jarig
jubileum van Het Spectrum in 2017.
Dit schooljaar is bovendien geïnvesteerd in een nieuw speeltoestel voor de kleuters.
De Oudervereniging vormt het centrale aanspreekpunt voor de contactouders van de diverse klassen.
Willie Pijsel vertegenwoordigt de Oudervereniging voor de contactouders van zowel de onderbouw als
de bovenbouw. De communicatie met en naar de contactouders verloopt zo duidelijk en overzichtelijk.
Willie organiseert aan het begin van het schooljaar de contactoudervergadering. Zij zorgt ervoor dat
iedere groep een zogenaamde ‘Lief en leedenvelop’ ontvangt. Dit geld is bedoeld om bijv. een kaartje
naar een ziek kind te sturen of om iets te organiseren voor een kind dat gaat verhuizen. Aan het eind
van het schooljaar wordt het niet gebruikte geld weer ingeleverd.
Vanuit de Oudervereniging worden, namens de kinderen en de ouders, kaarten gestuurd naar de
teamleden in geval van lief en leed. Ook verzorgt de Oudervereniging kraam-, trouw-, afscheidspresentjes e.d.. Ans Boersma heeft deze taak op zich genomen.

Activiteiten
In het schooljaar 2013 - 2014 zijn onder andere de volgende activiteiten aan de orde gekomen:
 Scholierenveldloop: De leerkrachten zorgen voor de begeleiding. De Oudervereniging betaalt
een versnapering.
 Kinderboekenweek: ieder jaar verzorgt de Oudervereniging in samenwerking met de
leerlingen van groep 6 en/of 7 de kinderboekenkramen op de verschillende locaties. Van de
opbrengst van de verkoop krijgt Het Spectrum 10%, waarmee de nodige aanvullingen voor de
bibliotheek worden gekocht. Dit jaar bedroeg de verkoop € 2.033,00.
 Sint Maarten: De leerkrachten zorgen, in samenwerking met het Evenementenbureau, voor
iets lekkers voor de kinderen van de onderbouw. Dit lekkers wordt betaald door de
Oudervereniging.
 Sinterklaas: De Oudervereniging koopt de onderbouw- en schoencadeautjes en de
klassencadeaus voor het Sinterklaasfeest in en zorgt ervoor dat Sinterklaas met zijn 4 Zwarte
Pieten iedere klas bezoekt. De kosten van Sintfeest komen voor rekening van de
Oudervereniging. De centrale ruimtes worden samen met ouders versierd.
 Kerstfeest: De Oudervereniging zorgt (samen met ouders) voor de versiering van de centrale
ruimtes in de 3 gebouwen en regelt het maken van een kerstattentie. Ze is nauw betrokken bij
de organisatie van het kerstdiner. Hiervoor stelt de Oudervereniging per klas een bedrag
beschikbaar, maar er zijn ook ouders die zonder vergoeding een gerecht verzorgen.
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Schaaktoernooi: De leerkrachten zorgen voor de begeleiding van de kinderen. Het
Evenementenbureau regelt de versnaperingen. De Oudervereniging stelt de financiële
middelen hiervoor beschikbaar.
 Volleybaltoernooi: De leerkrachten zorgen voor de begeleiding van de kinderen. Het
Evenementenbureau regelt de versnaperingen. De Oudervereniging stelt de financiële
middelen hiervoor beschikbaar.
 Carnaval: Is dit jaar niet gevierd.
 Voetbaltoernooi: De leerkrachten zorgen voor de begeleiding van de kinderen. Het
Evenementenbureau regelt de versnaperingen, die door de Oudervereniging worden betaald.
 Culturele activiteit: De Oudervereniging heeft alle leerlingen van het Spectrum op een
voorstelling van De Vuilnismannen getrakteerd. Het was een spectaculair en interactief
gebeuren.
 Pasen: De inkopen voor het jaarlijkse Paasontbijt worden door de Oudervereniging geregeld,
betaald en verdeeld over de klassen.
 Avond4daagse: Afgelopen schooljaar is de Avond4Daagse anders georganiseerd dan de
voorgaande jaren. Dit had voornamelijk te maken met het feit dat de groep te groot werd en de
Oudervereniging de veiligheid van de groep niet meer kon waarborgen. Ook het aantal
vrijwilligers dat beschikbaar was voor de 4 avonden nam af. Circa 160 kinderen liepen mee
(nagenoeg hetzelfde aantal als het jaar ervoor). Het grote verschil was dat de eerste drie
avonden niet in groepsverband werd gelopen, maar op individuele basis. Het was goed om te
zien dat de ouders/leerlingen nu zelf groepjes vormden.
Het komende jaar zal gekeken worden of wij met dit concept doorgaan. De reacties waren
verschillend, maar over het algemeen zag men ook de grote voordelen van dit systeem: een
flexibele starttijd, bepalen van het eigen tempo. De Oudervereniging zorgde voor de
inschrijving, de versnaperingen voor onderweg en het uitdelen van de medailles.
 Schoolfotograaf: Ieder jaar twee hectische dagen: zo’n 530 kinderen gaan apart op de foto, de
broertjes en zusjes gaan samen op de foto en tot slot worden nog de klassenfoto’s gemaakt.
De organisatie is in handen van het Evenementenbureau. De Oudervereniging levert een aantal
arbeidskrachten. Dit is zo gegroeid, maar geen vanzelfsprekendheid. Ook ouders worden
ingeschakeld.
 Kleuterfeest: De Oudervereniging geeft een financiële bijdrage.
 Spectrumfeest: Dit schooljaar zijn er 2 Spectrumfeesten geweest. Het Spectrumfeest van
juni 2013 is vanwege het weer verplaatst naar 27 september 2013. Na een vossenjacht konden
de kinderen zich uitleven op springkussens.
Het Spectrumfeest van 27 juni 2014 stond in het teken van de vernieuwing van de
schoolpleinen. Als activiteiten waren er: kleedjesverkoop, spelletjes, Rad van Fortuin, Kinder
Kunstveiling, springkussen/stormbaan en uiteraard de nodige versnaperingen.
Voor beide feesten leverde de Oudervereniging veel arbeidskrachten en een aanzienlijke
financiële bijdrage.
Overig
Een aantal leden van de Oudervereniging is actief betrokken bij de bibliotheek van de school.
De Rabo FietsSponsorTocht is door een aantal bestuursleden, leerlingen, familie en vrienden gereden.
Dit leverde € 250,00 op voor de kas van de vereniging.
Contact
De Oudervereniging nodigt iedere ouder/verzorger uit om de haar te informeren over zaken die hen
bezighouden met betrekking tot de activiteiten die op en buiten school plaatsvinden. U kunt contact
opnemen met de Oudervereniging door een e-mail sturen naar de mailbox van de Oudervereniging
Oudervereniging@hetspectrumhoorn.nl.
Alle informatie over de Oudervereniging vindt u op de website www.hetspectrumhoorn.nl onder het
kopje ‘De school’.
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