
Jaarverslag oudervereniging Basisschool De Akker aug 2018 – juli 2019  
 

In dit jaarverslag van oudervereniging basisschool De Akker staat beschreven welke activiteiten de OV 

heeft ondernomen en hoe deze zijn verlopen. 

Doelstelling van de OV 

We zorgen ervoor middels activiteiten en voorzieningen (zie bijlage) dat de kinderen op een goede 

en prettige manier de basisschooltijd doorlopen. 

Samenstelling OV 

• Bestuur oudervereniging (dagelijks bestuur en bestuursleden) 

• Wilfred Jansen Voorzitter, Sport en Spel (06-46839798) 

• Jolanda Schouten, Penningmeester en Activiteiten 

• Els van der Wal, Secretaris en Verkeer 

• Arthur Roos, Communicatie, Groene speelplaats 

• Henri Slatius, Milieu/Groene speelplaats, Kunst en Cultuur 

• Hester Keurentjes, Kunst en Cultuur, Verkeer, Luizen 

• Mariëlle Montens, Algemeen bestuurslid 

 

 

1. Nieuw bestuur OV 

Vanaf de zomer van 2018 is een groot deel van het bestuur van de OV gewisseld. Tijdens 

de ALV 2018 is geen bezwaar gekomen tegen de nieuwe samenstelling van het bestuur 

van de oudercommissie. Vanaf juli 2019 is Karin Zwaga gestopt bij de OV, zij is vervangen 

door Mariëlle Montens. 

2. School-ouderApp verkennen 

Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben we verkend welke mogelijkheden er zijn om als 

ouders te school te communiceren middels een applicatie (ipv de vele mails, een 

statische website en het handmatig mailen en innen van de ouderbijdrage). Hieruit is 

SchouderCom naar voren gekomen. Middels deze app is het ook mogelijk de vrijwillige 

ouderbijdrage digitaal te innen. Zowel OV als De Akker zullen 50% van de kosten voor 

rekening nemen.  

3. Vergroening schoolplein 

De schoolplein-/verkeerscommissie en milieucommissie hebben besloten om 

vergroening van het schoolplein groter aan te pakken. De werkgroep ‘Groene 

speelplaats’ is opgezet. Het aanvragen van subsidies, ideeën van leerlingen voor 

inrichting en een ontwerper worden verkend. 

4. 7-heuvelenloop 1e keer deelname 

In november 2018 konden kinderen zich voor het eerst via de OV inschrijven voor de 

mini-zevenheuvelenloop. 68 kinderen hebben gelopen in de Akkershirts! 

  



5. Verhogen ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is verhoogd van €35 naar €40, vanwege inflatie, bufferopbouw en 

kosten rondom de app SchouderCom. Tijdens de ALV van 2018 is hier geen bezwaar op 

gekomen; de verhoging is per 2019 ingegaan. Daarnaast is door aanwezige ouders bij de 

ALV ingestemd met de begroting voor schooljaar 2018-2019. 

6. Verkeersenquête, contact met wijkregisseur 

In februari 2019 hebben 109 ouders een enquête van de verkeerscommissie ingevuld 

over de verkeerssituatie rondom de school. Speerpunten om verder te onderzoeken zijn: 

kruispunt Jacobslaan-Akkerlaan, parkeren/gebruik zoen en zoef zone in Akkerlaan, 

rotonde akkerlaan, oversteekplaats Slotenmaker de Bruïneweg. 

7. Nieuwe directeur 

Per 1 januari 2019 heeft directeur Jeroen Claassen De Akker verlaten. Per 1 mei is Heleen 

Tonn als nieuwe directeur aangetreden. Zij schuift aan bij alle OV-overleggen en verkent 

welke rol zij zal spelen als verbinding tussen team en OV. 

8. Sportdag niet doorgegaan 

Vanwege zeer hoge temperaturen is helaas de sportdag op het schoolplein voor de 

jongste kinderen en op de atletiekbaan voor de oudere kinderen niet doorgegaan.  

9. Avondvierdaagse laatste dag niet doorgegaan 

Vanwege kans op zeer stormachtig weer is de laatste dag van de avondvierdaagse niet 

doorgegaan. De kinderen hebben de maandag daarop in de klas allemaal hun medailles 

ontvangen. 

10. Nog veel zaken die georganiseerd zijn door ouders en teamleden per OV-commissie:  

o Opening van het schooljaar 

o Sinterklaasviering 

o Kerst op school  

o Hulp bij fietsencontrole door ouders en leerlingen Pro College 

o Hulp van ouders bij fietsexamen 

o Inzet ouders bij Kunst en Cultuurweek 

o Coachen van teams bij schoolvoetbaltoernooi 

o Controleren op hoofdluis na iedere vakantie 

 

Veel dank voor alle inzet! 

  



Bijlage: mindmap activiteiten en voorzieningen Oudervereniging 

 

 

 


