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In het afgelopen seizoen werd de ouderraad bemenst door de volgende personen: Ingrid 
Altenburg (voorzitter), Debby Sminia (penningmeester), Wilma Oosterbaan (secretariaat) 
en Tania van Elven (algemeen lid vanuit de AC). Debby heeft vanaf komend schooljaar 
haar taak als penningmeester overgedragen aan Caroline Dingemans. Debby wordt 
bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren. 
De taken van de ouderraad zijn als volgt: 

- Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schooldirecteur over alle zaken die de 
school aangaan. 

- Het geven van relevante signalen aan de schooldirecteur die zij ontvangt uit de achterban. 
- Het verlenen van medewerking aan schoolactiviteiten in overleg met en onder 

verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. 
De ouderraad heeft een samenwerking met de Activiteiten Commissie en er is 5 keer 
vergaderd. 
 
Omdat er de afgelopen jaren weinig of geen animo is geweest voor de jaarvergadering, 
hebben we besloten deze vergadering niet meer te plannen. De statuten zijn aangepast. 
Wel zal er ieder jaar een jaarverslag worden geschreven. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt door de meeste ouders betaald. Toch zijn er steeds meer ouders 
die er voor kiezen het vrijwillige deel niet te betalen. Dit zal misschien in de toekomst 
consequenties hebben voor de activiteiten die worden georganiseerd. Het is fijn dat er 
ouders bereid zijn mee te denken om de kosten te drukken door bv. het zelf maken van 
vlaggetjes en het maken van boxen voor de rugtassen. Hierdoor kan de ouderbijdrage 
toch nog laag worden gehouden. 
Vanaf volgend schooljaar zal er een kascommissie worden aangesteld. 
 
Bag2school 
Het Back2school project heeft afgelopen jaar 171,- euro opgeleverd. Een mooi bedrag 
voor wat extra’s voor de kinderen. 
 
Samenwerking Fries Poort 
Er is een samenwerking met de ‘Friese Poort’. Er zijn extra studenten die begeleiding 
geven in onder- en bovenbouw en BSO. Dit is mooi, want het ontlast ook de leerkrachten, 
zodat ze tijd hebben voor andere taken. 
 
Afscheid collega’s en vervanging 
Het afgelopen schooljaar is afscheid genomen van juf Mienka. Zij is naar Bolsward gegaan 
Arno Attema heeft haar groep 8 vervangen. Ook de onderwijsassistent is gestopt. Er is 
een nieuwe onderwijsassistent voor in de plats gekomen, Lisanne Pieksma  voor 24 uren. 
Ook Anneke Tamsma heeft het afgelopen jaar afscheid genomen na een jarenlang 
dienstverband als leerkracht en IB-er. Anneke is naar Nijland gegaan. Fenna Zeinstra is 
de uren van Anneke als IB-er gaan vervangen. 
Vanaf deze plek hartelijk dank voor de inzet van de oude collega’s en voor de nieuwe 
collega’s: Veel werkplezier gewenst op onze school. 
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