Jaarverslag Oudervereniging Het Spectrum – schooljaar 2018-2019
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. Als er ouders zich melden kunnen zij enkele keren meedraaien met
de zittende leden ter kennismaking. Een officiële benoeming vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering die elk jaar
gehouden wordt. De algemene wordt elk jaar gehouden in oktober. Zie voor verslaglegging de notulen.
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. De (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 bestond in het schooljaar 2018-2019 uit:
Remy de Wit
Voorzitter
Vincent Bos
Penningmeester
Hanneke Doodeman - Langenhuijzen
Secretaris
Overige leden:
Froukje van Os- Koopmans
Andrea Schaafsma-Schaafsma
Kirah Allan
Niels Ducro
Wendy Bril

De nieuwe leden zijn aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2018. Een volledig overzicht inclusief
activiteiten en termijn is te vinden via de website van Het Spectrum www.hetspectrumhoorn.nl
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Vergaderingen
De oudervereniging vergadert in principe iedere eerste woensdag van de maand. De vergaderingen werden bijgewoond door
een MT lid Irene Damen namens het Spectrum.
Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgesteld. Deze zijn openbaar en via de secretaris op te vragen.
Agenda
Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld. Deze agenda bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
• Mededelingen MT:
De MT vertegenwoordiging meldt bijzonderheden van uit het MT of Team die van belang zijn voor de ouderverening.
• Financiën Penningmeester:
Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting opgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt deze ter
goedkeuring voorgelegd. Iedere vergadering brengt de penningmeester verslag uit over de inning van de ouderbijdrage
en of er binnen de begroting gewerkt wordt.
• Activiteitenkalender:
Op de activiteitenkalender staan alle activiteiten vermeld welke er in het schooljaar plaatsvinden. Ook geeft deze
kalender aan 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 er besproken hoe de activiteiten van de afgelopen periode zijn gegaan en welke activiteiten er de
komende periode moeten worden opgepakt.
• Nieuwe schoolplein:
Dit schooljaar stond ook de herinrichting van het schoolplein vast op de agenda. Vanuit de oudervereniging waren
Remy de Wit en Hanneke Doodeman - Langenhuijjzen vertegenwoordigd in de werkgroep Groene Schoolplein.
Gedurende het schooljaar zijn verschillende deelprojecten ondernomen.

Bestedingen
De inkomsten van de Oudervereniging worden niet alleen besteed aan buitenschoolse activiteiten. Ieder jaar krijgt de
schoolbibliotheek een financiële bijdrage om nieuwe boeken aan te schaffen. De schoolkampen van groep 7 en groep 8
ontvangen ook een bijdrage. Ieder jaar wordt er geld gereserveerd voor jubileumfeesten en sporttenues.
Dit jaar heeft de Oudervereniging financieel en organisatorisch geholpen bij de combinatie van het Brede schoolfeest/
Spectrumfeest in samenwerking met SKH en stichting Netwerk.

Sponsoring
In het schooljaar 2018-2019 heeft de Oudervereniging een beroep mogen doen op Pepsico voor versnaperingen bij verschillende
activiteiten. Mede dankzij hun bijdrage hoeft de ouderbijdrage voor komend schooljaar niet verhoogd te worden.

Pagina 2 van 4

Contactouders
De Oudervereniging vormt het centrale aanspreekpunt voor de contactouders van de diverse klassen. Vanuit de Oudervereniging
is er een contactpersoon voor de contactouders van zowel de onderbouw als de bovenbouw. De communicatie met en naar de
contactouders verloopt zo duidelijk en overzichtelijk. Aan het begin van het schooljaar organiseert de Oudervereniging een
bijeenkomst voor alle contactouders. Voor de contactouders wordt geld gereserveerd zodat er bijvoorbeeld een kaartje naar een
ziek kind gestuurd kan worden of om iets te organiseren voor een kind dan gaat verhuizen. De contactouders declareren deze
kosten bij de Oudervereniging.
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 de kraam-, trouw- en afscheidspresentjes.

Activiteiten
In het schooljaar 2018-2019 zijn onder andere de volgende activiteiten aan de orde gekomen:
Kinderboekenweek.
Ieder jaar verzorgt de Oudervereniging in samenwerking met de Read shop 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.
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 is nauw betrokken bij de organisatie van de komst van de Sint. De Oudervereniging koopt de onderbouw- en
schoencadeautjes als mede de klassencadeaus. Ook zorgt de Oudervereniging ervoor dat Sinterklaas en zijn 4 pieten iedere klas
bezoekt. De kosten van het Sintfeest komen voor rekening van de Oudervereniging. Samen met ouders worden de centrale
ruimten versierd.
Kerstfeest.
De Oudervereniging zorgt, in samenwerking met ouders, voor de versieringen van de centrale ruimten in de 3 schoolgebouwen
en regelt het maken van een kerstattentie. De Oudervereniging is nauw betrokken bij de organisatie van het kerstdiner. Dit jaar
zijn er door de Oudervereniging enkele gerechten samengesteld die door de ouders gemaakt zijn.
Voetbaltoernooi.
De leerkrachten zorgen voor de begeleiding van de kinderen. Het Evenementenbureau regelt de versnaperingen. De
Oudervereniging stelt de financiële middelen beschikbaar.
Culturele activiteit.
Dit jaar was er geen schoolbrede culturele activiteit, maar heeft de Oudervereniging Wel heeft de oudervereniging kleinere
leerjaargebonden activiteiten mede georganiseerd en gefinancierd.
Pasen.
De Oudervereniging heeft gezorgd voor de boodschappen en een juiste verdeling van de paasontbjtboodschappen over de
groepen.
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Avond4daagse.
De oudervereniging verzorgt de organisatie voor de avond4daagse voor Het Spectrum. Zij schrijft de kinderen in bij de
looporganisatie en regelt de start op de loopavonden. Net als vorig jaar moest er per groep worden ingeschreven. Een groep kan
bestaan uit 1 tot 5 kinderen met 1 begeleider. Dit jaar liepen er weer veel kinderen mee vanuit Het Spectrum. Op de gekozen
manier van inschrijven kan de veiligheid beter gewaarborgd worden. De inschrijving verliep dit jaar wederom digitaal en dat is
weer goed bevallen. De Oudervereniging heeft voor alle loopavonden de kinderen voorzien van een drankje en een
versnapering.
Schoolfotograaf.
Ieder jaar gaan alle kinderen op de foto bij de schoolfotograaf. De organisatie hiervan is in handen van het Evenementenbureau.
De Oudervereniging levert een aantal arbeidskrachten. In de loop der jaren is dit zo gegroeid maar geen vanzelfsprekendheid.
Ook worden ouders ingeschakeld.
Kleuterfeest.
De organisatie van het kleuterfeest ligt bij het Evenementenbureau en de school. De Oudervereniging levert een financiële
bijdrage.
Spectrumfeest.
Dit schooljaar was er aan het begin van het jaar een Spectrumfeest. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met SKH en de
stichting Netwerk.
Schoolplein.
Het ontwerp voor het Groene Schoolplein is (kosteloos) gemaakt door tuiniersbedrijf John Koomen. Er zijn al diverse activiteiten
ondernomen door teamleden, leden van de oudervereniging en specialisten van John Koomen om het schoolplein leuker te
maken. Inmiddels zijn er een speelhoek met wilgentipi’s, een klimheuvel met doorkruipbuis , een klimwand en doeltjes op het
bovenbouwplein gerealiseerd. Vanuit de Oudervereniging is het initiatief genomen voor het realiseren van een Panna veldje op
het lager gelegen vlonderdeel van het onderbouwplein.

Contact
Indien een ouder/verzorger vragen heeft over de activiteiten die op en buiten school plaatsvinden, kan deze contact opnemen
met de Oudervereniging door een email te sturen naar: contact@ovhetspectrumhoorn.nl
Alle informatie over de Oudervereniging vindt u op de website www.hetspectrumhoorn.nl onder het kopje ‘HET SPECTRUM’.
Hanneke Doodeman - Langenhuijzen
Secretaris
September 2019
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