
 
 

Oudervereniging Basisschool Op Weg, Ooij. 

Jaarverslag 2017-2018  

Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van OuderVereniging (OV) Op Weg. Het geeft u inzicht in de 

diverse activiteiten die we vanuit de OV hebben georganiseerd en ondersteund. Daarnaast 

beschrijven we de  onderwerpen die dit schooljaar aan de orde zijn geweest.  We evalueren hiermee 

het afgelopen schooljaar.  De notulen van alle OV bestuursvergaderingen en bijeenkomsten met 

ouders  zijn openbaar en kunt u teruglezen op de website van ‘Op Weg’.  

Bestuur OV 

De samenstelling van het bestuur van de OV heeft een aantal veranderingen ondergaan het 

afgelopen schooljaar. We hebben aan het einde van het schooljaar helaas afscheid moeten nemen 

van Lenneke Vermeulen en Mark van den Berg. Miranda Tissen heeft sinds halverwege het schooljaar 

Lenneke Vermeulen vervangen en zal volgend jaar definitief toetreden tot het bestuur van de OV. 

Het OV bestuur was en is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

 

AOV 

Ook dit jaar hebben we in de laatste week voor de vakantie met actieve ouders het schooljaar 

afgesloten met een verdiepingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘meer 

vrijwilligers in korte tijd’. We hebben als OV een aanpak bedacht hoe we meer vrijwilligers op een 

efficiente manier kunnen werven en ouders daarmee actief kunnen betrekken bij activiteiten die 

worden georganiseerd door de OV. Hierbij is de OV geinspireerd door de aanpak van de lokale 

korfbal vereniging. De aanpak die we hebben gepresenteerd tijdens de AOV werd positief ontvangen 

en zullen we in het nieuwe jaar uitrollen.    

 

Communicatie  

De OV heeft het afgelopen jaar gecommuniceerd via de schoolwebsite, middels artikeltjes in het 

Rammetje -de digitale nieuwsbrief van school- en via één op één gesprekken met ouders. Al deze 

communicatiemiddelen hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van de OV. Wij merken dat 

communicatie via leerkrachten over OV activiteiten ook erg effectief verloopt.   

 

De samenwerking binnen het bestuur is erg goed verlopen. We hebben 6 keer als bestuur vergaderd 

en er is één algemene ledenvergadering (ALV) aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Door 

het samenvallen van de ALV met de oudergesprekken op school hebben we gekozen voor een ‘stand-

vorm’ in de hal op school. We hebben daar positieve reacties op gehad en veel ouders gesproken. De 

OV heeft gedurende het jaar actief contact gehouden met groeps- en werkgroepouders via email en 

een op een gesprekken.  

 

 

http://www.op-weg.nl/pagina/364179/Notulen+en+verslagen


 
 
 

 

Directie 

Yvonne heeft als directielid alle vergaderingen bijgewoond van de OV en ons van informatie voorzien 

die relevant voor ons was. De samenwerking is goed verlopen. Tevens hebben wij afscheid genomen 

van Yvonne, zij is aan het einde van het schooljaar gestopt in verband met pensionering.  

MR 

De bestuursleden van de OV en MR wisselen mondeling op informele wijze informatie met elkaar uit. 

Daarnaast wordt na elke vergadering van de OV en MR de notulen uitgewisseld. Bij bijzonderheden 

hebben de voorzitters van OV en MR contact onderhouden.   

 

Werkgroepen 

De werkgroepen hebben weer goed gedraaid afgelopen jaar. De werkgroep Koningsspelen is 

wederom uitgevoerd zonder leerkrachten. Dit was mogelijk door de strakke en goede organisatie van 

enkele ouders uit deze werkgroep. Het was lastig tijdig ouders te vinden voor de werkgroep 

Sinterklaas, maar evenals de overige werkgroepen is ook deze activiteit goed verlopen. Naast 

bovenstaande werkgroepen, die rechtstreeks vanuit de OV worden aangestuurd en ondersteund, zijn 

er ook zelfstandig functionerende werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen  Kledingbeurs en 

Hoofdluiscontrole. 

De werkgroep Schoolplein is opgeheven, hun taak is volbracht/afgerond.  

Groepsouders 

Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de groepsouders en de leerkrachten goed verlopen. 

Iedere groep had zijn eigen groepsouders. De bovenbouw heeft vaak wat minder ondersteuning 

nodig dan de onderbouw, maar in alle groepen zijn leuke activiteiten georganiseerd. De 

groepsouders communiceren met name via email, dit werkt goed.   

Conclusie en aanbevelingen 

Wij kijken als OV bestuur positief terug op afgelopen schooljaar, met een goede samenwerking 

tussen leerkrachten en (groeps/werkgroep)ouders. We hebben afgelopen jaar meer tijd en energie 

moeten steken in het werven van vrijwilligers, ouders die helpen bij activiteiten vanuit de OV. Het 

was bijvoorbeeld afgelopen schooljaar erg lastig om groepsouders te vinden. Ook de aanmeldingen 

voor de werkgroepen ging niet voor alle werkgroepen even vlot. Om deze reden gaat de OV de 

aanpak ‘meer vrijwilligers in korte tijd’ uitrollen, met als doel om meer en sneller actieve ouders te 

vinden voor werkgroepen, bestuur OV of als groepsouder. De aanpak ‘meer vrijwilligers in korte tijd’ 

wordt veel toegepast bij sportverenigingen.  

 

 



 
 
Wilt u zelf ook graag actief worden? We kunnen uw hulp goed gebruiken! Schrijf je in voor een 

werkgroep, wordt groepsouder in de groep van uw kind of wordt bestuurslid van de OV. 

We zien u graag tijdens de ALV op 24 september om 20.00 uur! 


