
 

Jaarverslag Ouderraad “De Toermalijn” 2018-2019 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In dit jaarverslag presenteren wij u de voornaamste activiteiten en bevindingen van de 
Ouderraad (OR) van de Toermalijn over het schooljaar 2018/2019 
 
Samenstelling Ouderraad: 
 

Marian Poelhekke Voorzitter 

Daniël Kreijne Penningmeester 

Meriam Bosveld  Lid (aftredend per 1-9-2019) 

Floor Oosterbos Lid (aftredend per 1-1-2019) 

Carolien Jouwstra Lid (secretaris) 

Carina Huiberts Lid (vice voorzitter) 

Marita Mossou Lid  

Francis Zaadnoordijk Lid (per 1-3-2019) 

 
Het schooljaar 2018 - 2019 is geopend met een gezinsviering, gevolgd door een 
succesvolle “open zondag” op de Toermalijn. De opkomst was bijzonder hoog. De 
Ouderraad heeft voor drinken en lekkers gezorgd. De uitnodigingen zijn allen begin 
augustus rondgebracht.  
Voorafgaand aan de start van het schooljaar is samen door een aantal OR leden gezorgd 
voor het inkopen en verpakken van cadeautjes en het vullen van de grabbeltonnen. 
Wanneer een kind jarig is mag hij of zij een cadeautje grabbelen. 
 
In het schooljaar 2018 – 2019 heeft de ouderraad traditiegetrouw bij verschillende 
schoolactiviteiten ondersteuning verleent. Voorbeelden hier van zijn de openingszondag, 
alle feestdagen (Sint, Kerst, Paasviering), de musicalavonden en het eindfeest. Buiten de 
traditionele taken van de Ouderraad (ondersteunen van de festiviteiten) hebben we dit 
schooljaar ook onze bijdrage geleverd aan huishoudelijke zaken, zoals inkoop van koffie, 
thee, suiker en melk. Dit wordt het hele jaar door gebruikt voor allerlei bijeenkomsten 
waarbij ouders op school zijn. Daarnaast werd aandacht besteed aan speciale 
gelegenheden, (nieuw personeel, afscheid leerkrachten, geboorte en ziekte).  
De ouderraad is tevens daar waar nodig ondersteunend geweest naar werkgroepen. De 
ouderraad heeft hiermee conform haar ambitie een bijdrage geleverd om de kinderen een 
fijne schooltijd te bezorgen.  
 
Bij al deze activiteiten, is hard samengewerkt door ouders en leerkrachten. Een woord 
van dank aan alle hulpouders die zich hebben ingezet voor het slagen van deze activiteiten 
mag dan ook niet ontbreken. 
 



De inning van zowel de KSKE gelden als de ouderbijdrage is prima verlopen. De uitgaven 
zijn binnen de begroting gebleven. Momenteel wordt hard gewerkt aan de Toertuin en het 
schoolplein. Zie het financiële deel horende bij dit jaarverslag voor nadere informatie. 
Zoals afgesproken werd dit jaar de ouderbijdrage met 2 euro verhoogd. Reserves zijn 
afgebouwd. 
 
Dit schooljaar zijn er 2 leden afgetreden en worden weer aangevuld met nieuwe, 
enthousiaste ouders. De ouders die zich hebben ingezet, zijn daarvoor hartelijk bedankt! 
 
We proberen ieder jaar een thema-avond te organiseren over een interessant onderwerp. 
Helaas is de opkomst voor de deze avonden al jaren erg laag. Nieuwe ideeën zijn altijd 
welkom. 
 
Tot zover het afgelopen schooljaar. Voor het komende schooljaar 2019/2020 hebben wij 
onze belangrijkste activiteiten samengevat en zal binnenkort terug te vinden zijn op de 
website van de Toermalijn (http://www.toermalijn.net/ ). 
 
Met vriendelijke groet, 
Marian Poelhekke, voorzitter OR ‘De Toermalijn” 
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