JAARVERSLAG
OUDERVERENIGING DE SLUIS 2017 - 208
Inleiding
Samen met andere betrokken ouders en het team leerkrachten wil de oudervereniging de
school (nog) leuker, beter en veiliger maken. De oudervereniging bestaat uit een groep
enthousiaste ouders die de school ondersteunt bij verschillende taken en activiteiten zoals
de kinderboekenweek, het paleis van sinterklaas, sparen voor anderen (o.a.
Schoenmaatjes), het schoolplein en het slotfeest. Ook organiseert de oudervereniging
activiteiten als de ouderkerstopvang en de paaslunch.
Vrijwillige ouderbijdrage
Alle ouders van de Sluis zijn lid van de oudervereniging. Voor het voortbestaan van de
activiteiten is het van belang dat er voldoende middelen zijn om deze te organiseren.
Hiervoor int de oudervereniging de vrijwillige ouderbijdrage. Om te voorkomen dat de
inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage verder teruglopen, onderneemt de
oudervereniging de volgende activiteiten:
1. Brief vrijwillige ouderbijdrage
2. Presentatie op informatie-avonden groepen 1 en 2
3. Presentatie via social media (facebook)
4. Presentatie via school (sluismail, sluisjournaal, etc.)
Onderstaand het verloop in de vrijwillige ouderbijdrage.
Schooljaar
Aantal leerlingen Aantal leerlingen met
vrijwillige ouderbijdrage
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

Totaal
ouderbijdrage

Ouderraad
De ouderraad vormt het bestuur van de ouderverening en bestaat uit ouders. Het afgelopen
schooljaar bestond de ouderraad uit de volgende leden:
1. Janneke de Vos, voorzitter
2. Boudewijn van ‘t Eind, penningmeester
3. Marcella Rijntjes, secretaris
4. Mariska Schaper
5. Maura Spalink
6. Hans Uneken
7. Monique van Eck
8. Johannes Klama
9. Fieke Visser
10. Ingrid Zwiersch
Daarnaast was Mirko van Denderen, namens de school, aanwezig bij alle
vergaderingen van de ouderraad. Het afgelopen schooljaar vergaderde de ouderraad zes
keer. Tijdens deze vergaderingen bespraken we niet alleen de verschillende activiteiten die
wij organiseren, maar ook onderwerpen die ouders bezighouden. Wegens het aftreden van
leden zijn er afgelopen schooljaar een aantal kandidaat-leden geworven. Deze worden
tijdens de jaarvergadering (algemene ledenvergadering) tot lid benoemd.

Activiteiten 2017 - 2018
De oudervereniging werkt samen met de school en ouders aan tal van activiteiten. Dit
schooljaar zijn aanvullend een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd ten opzichte van
voorgaande jaren, zoals de kinderboekenweek en de thema-avonden ouderbetrokkenheid.
Sparen voor Anderen
De commissie Sparen voor Anderen heeft in het schooljaar 2016-2017 weer twee goede
doelen uitgekozen. Tijdens de ouder-kind avond was er een ezel van de Ezelsociëteit uit
Zeist op school. De ezelsociëteit heeft 25 ezels in opvang, elk met hun eigen verhaal. We
merkten bij ouders en kinderen dat de lokale inbedding van dit goede doel erg aanspreekt.
Ook zijn de kinderen dit jaar weer aan de slag gegaan met het vullen van de schoenendoos
voor kinderen in ontwikkelingslanden. De oudervereniging merkt dat de animo voor het
vullen van de schoenendoos terug loopt. Komend schooljaar zal de oudervereniging haar
inzet op dit goede doel heroverwegen. De oudervereniging werkt het uitgangspunt om bij te
dragen aan goede doelen met een lokale inbedding in het volgende schooljaar nader uit.
Met sparen voor anderen is 1750 euro opgehaald.
Verkeer
Veilig verkeer rondom onze school is een zaak van en voor iedereen. Gelukkig was er dit
schooljaar weer genoeg animo vanuit de kinderen en ouders om elke ochtend klaar-overs
op het zebrapad op de Weteringlaan te hebben staan. Zeker in de donkere maanden geen
overbodige luxe. We hebben met de gemeente Zeist gesproken over aanvullende
verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid rondom de Sluis te vergroten. Helaas is het
niet gelukt om voor komend schooljaar ook weer genoeg klaar-overs te werven. Er is nu in
Zeist geen enkele school die het lukt dit nog zelf te organiseren.
Thema-avonden mediawijsheid
Nieuwe dit jaar waren twee thema-avonden mediawijsheid. De eerste thema-avond was
voor alle ouders van de Sluis. Onder leiding van Gijsbrecht van Doorn gingen ouders aan
de slag met vragen rondom mediagebruik van hun kinderen. Hoe ga je hier als ouder
verstandig mee om? De tweede avond was voor ouders en kinderen van de groepen 7 en
8. Samen gingen ouders en kinderen aan de slag om tot afspraken te komen ten aanzien
van het mediagebruik in het huis. Wel even confronterend voor veel ouders, want de
afspraken gingen ook over het eigen mediagebruik. De thema-avonden waren beiden erg
goed bezocht (pm 50 mensen). Volgend schooljaar zet de oudervereniging de themaavonden voort.
Ouderbetrokkenheid 3.0
De oudervereniging deed mee aan ouderbetrokkenheid 3.0. Samen met de directie, leraren
en betrokken ouders zijn we aan de slag gegaan met de invulling van ouderbetrokkenheid
in komend schooljaar. Het resultaat van deze samenwerking is dat de Sluis op geheel
andere wijze invulling geeft aan de samenwerking en communicatie met ouders: in dialoog
vanuit de wensen en behoeften van het kind en de ouders. Zo is de tien-minuten
gesprekscyclus gewijzigd, staat op informatie-avonden ook ontmoeting tussen ouders
centraal en hebben ouders inzage in het verslag van deze gesprekken in het ouderportaal
parnassys. Ook komend jaar willen wij als oudervereniging bijdragen aan de invulling van
ouderbetrokkenheid op de Sluis.

Ouderkerstopvang
Afgelopen jaar heeft de oudervereniging zorg gedragen voor een kerstborrel. Als de
kinderen in hun eigen groep aandacht besteden aan de kerstviering is er op het schoolplein
voor alle ouders muziek, glühwein, warme chocolademelk en wat lekkers. Op deze manier
wordt het wachten aangenaam gemaakt en is het direct een gezellig samenkomen bij
vuurkorven en een verlicht plein. Graag zien we iedereen dit jaar weer!
Schoolfotograaf
Dit jaar is de oudervereniging overgestapt op een andere schoolfotograaf. Altijd even
wennen, maar het resultaat mag er volgens ons en veel ouders zeker zijn. De groepsfoto’s,
de pasfoto’s en de broertjes-zusjes-foto’s hebben een moderne en frisse uitstraling. Ook de
samenwerking met de ouders en kinderen ging heel goed dit jaar. De leerlingen uit groep 8
hebben enorm geholpen met de praktische organisatie tijdens schooltijd.
Paaslunch
De paaslunch, georganiseerd door de oudervereniging, is goed verlopen. De
boodschappen zijn deels weer geschonken door Albert Heijn de Clomp. En ook dit jaar is
de levering van de eieren goed gegaan. Met een groot aantal hulpouders zijn de broodjes
gesmeerd en zijn alle lekkernijen verdeeld over de verschillende groepen. Ook heeft de
oudervereniging dit jaar geholpen met de broodhaantjes bij de onderbouw. Komend jaar
nemen we de broodhaantjes mee in onze activiteitenpakket rondom de paaslunch. De
paaslunch blijft een groot succes.
Avondvierdaagse
Op maandag 4 juni is de Sluis met een enthousiaste groep van 262 deelnemers gestart aan
de Avondvierdaagse. De groep bestond uit 212 leerlingen en 50 begeleiders.
Hoewel de start door dreigend onweer even onzeker was, bleek uiteindelijk het wandelweer
perfect te zijn. Dit jaar waren er dan ook geen uitvallers en na het defilé hebben alle
deelnemers de felbegeerde medaille ontvangen op het Bisonveld. Nose for Food heeft dit
jaar wederom de ijsjes gesponsord. Bedankt Hans!
Jaarboek groep 8
Het afgelopen schooljaar is er weer een prachtig jaarboek gemaakt door en voor de
schoolverlaters. Dit jaar is er gekozen voor een hardcover boek waarin de belangrijkste
gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gehele basisschoolperiode van de kinderen
omschreven wordt. Om het boek te personaliseren zijn er foto’s van de kinderen en de
klassen toegevoegd door de oudervereniging.
Eindejaarsmusical groep 8
Op beide musicalavonden is er door de oudervereniging gezorgd voor een hapje en een
drankje. Dinsdag koffie met cake en woensdag na afloop van de musicalavond was er een
borrel.
Slotavond de Sluis
Het slotfeest kon dit jaar gelukkig wel doorgaan. Het weer was prachtig en er was door de
school met de oudervereniging een prachtige fietsroute via Bunnik uitgezet. Op de route
konden ouders en kinderen tal van activiteiten doen. De route eindigde op de Sluis, waar
voor iedereen een heerlijk ijsje was. De slotavond was erg goed bezocht. Volgend
schooljaar zullen we kijken of we de activiteiten nog beter af kunnen stemmen op de leeftijd
van de kinderen.

Diversen
Naast alle al genoemde activiteiten heeft de oudervereniging het afgelopen jaar ook allerlei
ondersteuning en hand- en spandiensten verleend bij activiteiten die door de school of
andere commissies werden georganiseerd zoals de kinderboekenweek en het nationaal
schoolontbijt. Daarnaast verzorgt de oudervereniging bij lief en leed binnen de school een
kaartje, bloemetje of ander kleinigheidje namens alle ouders en kinderen.

