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Jaarverslag 2016-2017
1. Samenstelling Oudercommissie en Activiteitencommissies
Nadat we in juni 2016 afscheid hadden genomen van Nancy de Koning , startten Oudercommissie (OC) en
activiteitencommissies (AC) het jaar met volledige bezetting.
OC: Suzanne Herfst (secr.), Hugo Schmidt (penn.), Irene Meeuwesen (vz.)
AC: Martin Endepoel, Mirjam van Dueren Den Hollander, Yvette van Esch, Drieska Roks (nieuw), Christel Van
Hoesel Nienhuis (nieuw).
Namens team: Felia van Hengstum (nieuw)
2. Activiteiten
Luizenpluis en klassenouders.
Ook dit jaar is het weer gelukt voldoende ouders te krijgen voor luizenpluis en klassenouder. Het verzamelen
van alle contactinformatie blijft gedoe en vergt veel inspanning. AC streeft ernaar dit komend jaar te
verbeteren, heeft daarvoor wel hulp nodig van het team. De OC is heeft besloten te stoppen met het
ondersteunen van de luizencapes, belangrijkste reden hiertoe was het beperkte nut (advies RIVM). Op de
laatste schooldag hebben alle ouders de gelegenheid gekregen de door hen betaalde cape(s) mee te nemen.
De overblijvende capes kunnen worden gebruikt voor knutselen, Brakkensliert; de haken zijn nog in gebruik
voor de kapstokken.
Samenwerking met MR
Op 5 oktober hadden OC/AC een bijeenkomst samen met MR en directeur. Op deze avond hebben we samen
gewerkt aan een brainstorm rondom de drie kreten die St Joseph op haar website publiceert. In teams is
hierover gebrainstormd en de uitkomsten zijn samengevat in adviezen en vragen aan de school. Belangrijkste
conclusie was dat St Joseph zich moet bezinnen op zijn profilering en dat wanneer er richting is gekozen,
deze richting ook duidelijk gecommuniceerd moet worden en geconcretiseerd moet worden. De

reorganisatie van Inos is gedurende dit jaar diverse keren onderwerp van gesprek. Ook in de regelmatige
overleggen tussen voorzitter en directeur. OC heeft hierin, vanwege haar functie geen directe rol, maar is
bezorgd dat er onder invloed van de reorganisatie wellicht een extra groot beroep op haar gedaan wordt.
Het werven van ouders voor diverse schoolactiviteiten levert niet altijd de gewenste respons.
Brigadiers
OC heeft dit jaar geholpen met het werven van brigadiers om de onveilige verkeerssituatie rond de school te
verbeteren. Opvallend is dat veel brigadiers uit de OC/AC zelf komen.
95 jaar bestaan st Josephschool
In september hebben we in een week heerlijk gefeest met het 95-jarige bestaan. Er zijn verschillende
activiteiten geweest voor zowel de kinderen als de ouders.
De opening met Lucifer was spectaculair, de optredens van de kinderen met behulp van zwerfvuil waren
prachtig en op de vrijdag werd er zowel door de kinderen overdag als de ouders 's avonds, in de tot tropische
vakantiebestemming omgetoverde gymzaal heerlijk gedanst. De OC heeft hard gespaard en hard
meegewerkt om deze dagen tot een succes te maken. En dat is gelukt!
Goededoelenactie
Doel was dit jaar Serious Request, dit is een schoolactiviteit. OC/AC leden hebben hieraan bijgedragen. Zij
hebben de school naast actieve aanwezigheid met name geholpen om te zorgen voor publiciteit op social
media. Advies aan school is zich meer te richten op lokale doelen.
Ook in andere werkgroepen hebben vertegenwoordigers van OC/AC deelgenomen: Brakkensliert (Drieska,
Yvette), Sint (Martin, Drieska), kerst (Miriam), Kunstweek (Yvette)
Eigen activiteiten van OC
Dit jaar waren dit Singelloop (ondanks de regen een grote deelname), schoolfotograaf (een dag, goed
georganiseerd, foto’s beetje wisselend), Avondvierdaagse (nieuwe organisatie van Ginneken, onverwachts
vroeg in het jaar, fijne week ondanks kleine incidenten), praatje en het Schoolvoetbaltoernooi.
In mei zijn er twee nieuwe beachvlaggen met het logo van St Josephschool besteld. Deze zijn direct ingezet
bij de Avondvierdaagse. OC/AC zijn duidelijk zichtbaar bij komende activiteiten.
Aan de schoolatletiekdag is dit jaar niet deelgenomen door St Joseph. Organisatie lijkt te veel afhankelijk van
individuele ouders en ondersteuning van OC/AC.
3. Speerpunten
Voor dit jaar had OC/AC zich voorgenomen een thema-avond voor ouders te organiseren. De organisatie was
enthousiast opgestart door Christel en voorgenomen voor november 2017. Vanwege de gekrompen
bezetting is deze organisatie helaas gestaakt.
Ook de zoektocht naar activiteiten met techniek zijn vooralsnog gestaakt. Er lijkt vanuit school geen
belangstelling / capaciteit voor.
De continuering en overdraagbaarheid van OC/AC is ook in dit jaar verder verbeterd. Draaiboeken zijn
nagenoeg compleet en up to date.
4. Vooruitblik

Belangrijkste zorg is de samenstelling van OC/AC Per het nieuwe jaar hebben maar liefst 4 leden aangegeven
niet meer deel te kunnen nemen. Felia is verhuisd, gelukkig hebben we in Tessy Mausen een goede
vervanger gevonden. Mirjam en Drieska nemen per oktober zitting in de MR en zien daarom af van de AC.
Christel heeft wegens persoonlijke omstandigheden gekozen haar actieve deelname te beëindigen. Per saldo
zal in het komende jaar de focus liggen op het winnen van nieuwe leden en het continueren van alle
‘traditionele’ OC/AC activiteiten. Hopelijk is er daarna ruimte in de bezetting voor extra of nieuwe
activiteiten. Voor de voorzittersrol zal er vanaf zomer 2018 ook geworven gaan worden, zodat er een soepele
overdracht van Irene naar een nieuwe voorzitter kan plaatsvinden in voorjaar 2019.

