
Jaarverslag ouderraad 2020-2021 

Hierbij treft u het jaarverslag van de ouderraad (OR) van de Julianaschool. Met dit verlag 

geven wij u een overzicht van de activiteiten die door de OR samen met het team van de 

Julianaschool zijn georganiseerd in het afgelopen schooljaar. Daarnaast is het financiële 

jaaroverzicht bijgevoegd om inzicht te geven hoe de ouderbijdrage is besteed. Voor het 

schooljaar 2021-2022 is de begroting opgenomen. Naast het jaarverslag wordt u op de 

hoogte gehouden van onze activiteiten via de Social Schools-App. 

Tijdens het afgelopen schooljaar konden sommige activiteiten vanwege de Corona- 

pandemie met aanpassingen worden georganiseerd. Helaas was het niet mogelijk om alle 

activiteiten plaats te laten vinden. Dit schooljaar gaan we met ons team aan de slag om alle 

activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. 

Voor het schooljaar 2021-2022 is de samenstelling van de OR ongewijzigd.  

De OR bestaat uit 11 leden; Christa Houwaard (voorzitter), Trudy Star (secretaris), Mariska 

Paap (penningmeester), Marianne de Jong, Danielle van Klaveren, Marissa Ravensbergen, 

Nelleke Brudel, Marissa van Duivenvoorde, Leonie de Winter, Joyce van Klaveren en Jenny 

van Dijk.  

De OR vergaderd ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen is er een directielid en 

een teamlid aanwezig. De jaarvergadering wordt elk najaar gehouden en u bent van harte 

welkom om deze vergadering als ouder bij te wonen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u via 

de Social Schools-App. 

Wanneer u een idee, vraag of opmerking heeft, waarderen wij het dat u dit ons laat weten. 

Daarnaast zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden om de OR te versterken. Ons e-

mailadres is: ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl 

Samen met het team van de Julianaschool willen we er een prettig en leerzaam schooljaar 

van maken voor alle kinderen. 

Namens de OR bedanken we iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan 

het afgelopen schooljaar. We hopen in het schooljaar 2021-2022 weer op uw steun te 

mogen rekenen. 

 

Christa Houwaard, 

Voorzitter 

 

  


