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Jaarverslag 2017-2018 (Irene)
1. Samenstelling Oudercommissie en Activiteitencommissies
In de loop van dit jaar hebben we afscheid genomen van veel actieve leden van de OV en
activiteitencommissies (AC). AC: Mirjam van Dueren den Hollander en Drieska Roks vertrokken
naar de MR en Christel Van Hoesel moest om persoonlijke redenen stoppen. Namens het team
hadden we Felia van Hengstum in onze gelederen, zij vertrok naar een andere school.
De bezetting oktober 2017 was:
OC: Suzanne Herfst (secr.), Hugo Schmidt (penn.), Irene Meeuwesen (vz.)
AC: Martin Endepoel, Yvette van Esch
Namens team: Tessy Maussen
In de loop van het jaar hebben we versterking gekregen van Wendy van Ginneken, Jessica de
Santos Barbados en sinds september 2018 van Thadde . Penningmeester Hugo nam afscheid in
juni 2018.
In het lopend jaar zal voorzitter Irene het stokje ook overdragen. Er zijn op dit moment dus
twee openstaande vacatures.

2. Activiteiten
Het is ons gelukt om het jaar rond leuke en gezellige activiteiten te organiseren voor kind en
ouders.
Eigen activiteiten van OC
Dit jaar waren dit Singelloop (gelukkig droog, 80 leerlingen), schoolfotograaf (alles een dag,
goed georganiseerd, vuurdoop voor Wendy), Avondvierdaagse (normaal verlopen, weer in het
Ginneken) en het Schoolvoetbaltoernooi.
Aan de schoolatletiekdag is dit jaar niet deelgenomen door St Joseph. Organisatie lijkt te veel
afhankelijk van individuele ouders en ondersteuning van OC/AC.
In 2018 zal er voor het eerst een team groep-8ers deelnemen aan het schoolhandbaltoernooi.
Luizenpluis en klassenouders
Ook in 2017 is het gelukt voldoende ouders te krijgen voor luizenpluis en klassenouder. Het
verzamelen van alle contactinformatie ging soepeler door het gebruik van een formulier in de
schoolapp. AC streeft ernaar dit komend jaar verder te verbeteren, heeft daarvoor wel hulp
nodig van het team. Het is nog niet alle ouders duidelijk dat zij zich zowel bij de leerkracht als
de OV moeten aanmelden.
Samenwerking met MR
Het is in 2017-2018 niet gelukt om MR en OV aan een tafel te krijgen. In beide gevallen waren
er drukke agenda’s en bij de OV een krappe bezetting. OV onderschrijft nog wel de conclusie
van de eerdere gezamenlijke sessie: Kbs St Joseph moet zich bezinnen op zijn profilering en dat
wanneer er richting is gekozen, deze richting ook duidelijk gecommuniceerd en geconcretiseerd
moet worden.
Deelname schoolwerkgroepen / in contact met school
In diverse werkgroepen hebben vertegenwoordigers van OC/AC deelgenomen: Brakkensliert
(Yvette), Sint (Martin), Kerst en Kunstweek. Namens de OV presenteren we ook ieder jaar onze
club op kennismakingsavonden voor nieuwe ouders (Suzanne). Daarnaast heeft de voorzitter
een aantal keer per jaar een bijpraat-uurtje met de directeur, zodat we kunnen afspreken waar
we elkaar kunnen versterken.
3. Tegenvallers
Ondanks veel inzet van OC/ AC en heel veel enthousiaste kinderen en ouders, valt de
organisatie niet altijd mee. Vooral het werven van ouders die ad hoc ondersteunen bij
activiteiten lijkt alleen bij individuele benadering te werken. Ook op de vacature
penningmeester kregen we geen reactie op de oproep in de app.
De nieuwe beachvlaggen (mei 2017) met het logo van St Josephschool werden ingezet bij al
onze activiteiten. We waren daardoor goed zichtbaar bij diverse activiteiten. Helaas zijn
onderdelen en vlaggen verdwenen. We weten helaas niet wie deze geleend heeft.

4. Speerpunten
De voorgenomen thema-avond voor ouders waaraan Christel eerder gestart was, hebben we
nog niet kunnen oppakken wegens krappe bezetting. Na vaststelling van het jaarverslag is er
ruimte de speerpunten voor het nieuwe jaar vast te stellen.
De continuering en overdraagbaarheid van OC/AC houdt onze aandacht. Draaiboeken zijn er
voor alle activiteiten. We proberen met handige leerlingenlijsten de inschrijving van
avond4daagse en singelloop eenvoudiger te maken. Dit lukt mede door informatie van Jolanda
Peijen. Dank hiervoor.

5. Vooruitblik
We plannen schooljaar 2018-2019 weer een hele reeks van leuke ouder-kind activiteiten. Focus
ligt komend jaar op de invulling van penningmeester- en voorzitterspositie. We hebben op dit
moment geen penningmeester! Voor de voorzittersrol zullen we op korte termijn gaan werven,
zodat er een soepele overdracht van Irene naar een nieuwe voorzitter kan plaatsvinden in
voorjaar 2019.
Het werven van ouders voor diverse schoolactiviteiten levert niet altijd de gewenste respons.
We moeten ons beraden op andere, nieuwe wegen om ouders te enthousiasmeren.
Sinds november 2018 heeft Kbs St Joseph een nieuwe directeur: Maurice van de Lisdonk. De OV
maakt tijdens de ALV officieel kennis met hem.

6. Dankwoord
We danken ieder jaar in juli alle ouders die hebben geholpen aan verschillende OV activiteiten,
waaronder allereerst klassenouders en luizenpluis. Bij deze ook een dank aan OC en AC leden.
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