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Jaarverslag 

 
In dit jaarverslag van de ouderraad leest u over de activiteiten van de OR voor het jaar 2017- 2018. 
Met onder andere: 

 Verantwoording van de besteding van uw ouderbijdrage 
 
 
 

Iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen met de 
activiteiten van de OR:  heel erg bedankt! 

 
 
 
Activiteiten: 
De ouderraad ondersteunde ook afgelopen schooljaar het team van de Rythmeen bij een aantal 
activiteiten. Buiten de hieronder apart opgesomde zaken doet de ouderraad ook het volgende: 

- Schoolreis: financiering en regelen vervoer 
- Sinterklaas: inpakken cadeaus, bestellen snoepgoed, financiering vrijwilligers; 
- Kerst: versieren school, organiseren eten en drinken ouders, ondersteuning kerstmarkt; 
- Sportdag: organiseren eten & drinken; 
- Feestelijke ouderavond: organiseren lotenverkoop, eten & drinken kinderen; 
- Schoolkamp groep 8: De OR financierde het schoolkamp en organiseerde de ontvangst bij 

terugkomst van de kinderen en begeleiders; 
- Musical: De OR stelde een klein budget hiervoor ter beschikking;  
- Poetsen: organiseren poetsavond(en), zie ook klassenouders; 
- Aardigheidjes team: bij gelukkige en minder gelukkige omstandigheden stuurt de OR namens 

de ouders een attentie naar het team of het betreffende teamlid; 
- Communicatie: de OR ondersteunt de Rythmeen bij communicatie over activiteiten, 

waaronder de jaarkalender waarin alle activiteiten zijn opgenomen. 
 
Buiten de school organiseert de ouderraad ook een tweetal activiteiten: 
 

- Palmpasen: organiseren Palmpasenoptocht, bij toerbeurt, afgelopen schooljaar deed de 
Rythmeen dit; 

- Avondvierdaagse: Het schoolse deel van de avondvierdaagse wordt georganiseerd door de 
ouderraad, bij toerbeurt door de Looschool en de Rythmeen. Wij verzorgen de communicatie 
vanuit de school, de opgave van de leerlingen, de inkoop van de koek en zopie en het 
aardigheidje voor de deelnemende kinderen.  

  
Oud papier: wordt vanuit de OR gecoördineerd door Inge Hekkert. 
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De Rythmeen en De Dorpsschool halen bijna maandelijks samen met Circulus het oud papier op in de 
kern van Bathmen. Per keer is er een klas aan de beurt waaruit ouders worden geselecteerd om te 
helpen. We delen dit zodanig in dat alle gezinnen ± 2 uur in de 2 á 3 jaar helpen om het oud papier op 
te halen. Gelukkig zijn er veel enthousiaste vaders en moeders die het als erg leuk ervaren om op de 
vuilnisauto meer te rijden. In juli en december wordt de lijst met data, tijden en namen voor het 
komende half jaar gemaild door Linda Muller. In december delen wij in ons ophaalgebied flyers uit 
om de mensen te motiveren hun papier voor school te bewaren. 
 
Afgelopen schooljaar hebben we in totaal 104.145 kilo oud papier opgehaald. Ten opzichte van vorig 
jaar is dag 40.000 kilo minder. De helft van de inkomsten van de ouderraad komen van het oud 
papier. Hiermee houden we de ouderbijdrage laag.  
 
 
Klaarover: wordt vanuit de OR gecoördineerd door Ellen Lamberts. 
 
De kinderen van onze school kunnen veilig de Schipbeeksweg over steken. Op twee momenten per 
dag staan er klaarovers bij het zebra pad. De klaaroverdienst wordt ingevuld door een ouder en een 
leerling uit groep 8. Om dit te kunnen realiseren hebben we ieder jaar 10 ouders en 10 leerlingen 
nodig. In mei/juni wordt er een oproep gedaan voor klaarovers voor het nieuwe schooljaar. Deze 
nieuwe klaarovers volgen samen met de kinderen die het nieuwe schooljaar gaan klaaroveren een 
cursus volgen welke wordt gegeven door de wijkagent. Bij het klaaroveren werken we met een 
groepsapp waardoor we gaten snel op kunnen vullen.  

 
Klassenouders: worden vanuit de OR gecoördineerd door Vivian Buitendijk. Vanaf november 2017 
heeft Nathalie Kloosterboer deze taak overgenomen. 
 
1 a 2 ouders per groep die in overleg met de docent ondersteunende taken uitvoeren bij school- en 
groepsactiviteiten. De klassenouders vormen gezamenlijk een groep die in direct contact staan met 
de OR. Met elkaar wordt, op basis van de jaarkalender, besproken welke activiteiten ondersteund of 
aangevuld kunnen worden met creatieve ideeën. Daarnaast doen zij een oproep aan ouders voor het 
inzetten van extra hulp of vervoer bij evenementen. In de afgelopen jaar hebben klassenouders een 
actieve rol gespeeld bij bijvoorbeeld de kerst en de poetsactie. 
 
 
Schoolbibliotheek: 
 
De ouderraad speelt een rol in de financiering van de schoolboeken van de Rythmeen. Tot en met 
schooljaar 2015/2016 zijn steeds boeken van de Openbare Bibliotheek Deventer geleend. De prijs per 
boek is echter zodanig gestegen dat we in overleg met de Rythmeen hiermee zijn gestopt. Er is een 
bibliotheek opgebouwd op de Rythmeen zelf. De Ouderraad levert hier een jaarlijkse financiële 
bijdrage aan. 
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Samenstelling OR 2017-2018 
 
Sinds oktober hebben we een aantal nieuwe OR leden in ons midden.  
De taken zijn als volgt verdeeld: 
 

- Claudia Andriesse, voorzitter 
- Judith Braumuller, penningmeester 
- Vivian Buitendijk, communicatie, klassenouders 
- Kirsten de Bone, communicatie, notuleren 
- Nathalie Kloosterboer, klassenouders 
- Ellen Lamberts, klaarovers 
- Inge Hekkert, oud papier en mailbeheer 
- Susanne Rietman 

 
 
Indien er vragen zijn naar aanleiding van dit jaarverslag dan kunt u deze mailen naar or@rythmeen.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ellen Lamberts 
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