
Jaarverslag ouderraad 2019-2020 

  

De ouderraad brengt ieder jaar verslag uit van de activiteiten die zijn ondernomen in het 

betreffende schooljaar. Ook worden de financiën verantwoord en de begroting voor het 

komende jaar definitief gemaakt. 

 

De ouderraad 

De ouderraad bestaat uit 12 ouders die het schoolteam en de kinderen ondersteunen bij 

activiteiten die plaats vinden vanuit school. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd, 

waarbij de directeur/ onderdirecteur en een teamlid aanwezig zijn. 

 

Samenstelling van de ouderraad 

Ouderraad 2019-2020 

Christa Houwaard (voorzitter), Trudy Star (secretaris), Sandy Kroon (penningmeester), 

Miranda van Leeuwen, Celine van Iterson, Marianne de Jong, Danielle van Klaveren, Marissa 

Ravensbergen, Mariska Paap en Nelleke van Klaveren.  

In het jaar 2020-2021 nemen Marissa van Duivenvoorde, Leonie de Winter, Joyce van 

Klaveren en Jenny van Dijk plaats in de ouderraad. Zij zijn gekozen volgens de procedure 

‘nieuwe leden voor de ouderraad’. Deze procedure is terug te vinden op de site van de 

Julianaschool. Miranda van Leeuwen, Sandy Kroon en Celine van Iterson hebben met ingang 

van het nieuwe schooljaar de ouderraad verlaten. 

Ouderraad 2020-2021 

Christa Houwaard (voorzitter), Trudy Star (secretaris), Mariska Paap (penningmeester), 

Marianne de Jong, Danielle van Klaveren, Marissa Ravensbergen, Nelleke van Klaveren, 

Marissa van Duivenvoorde, Leonie de Winter, Joyce van Klaveren en Jenny van Dijk. 

 

Activiteiten 

• We kijken terug op een positief jaar met een open en prettige samenwerking met 

directie en team. 

• De ouderraad heeft een actieve bijdrage geleverd aan activiteiten als boeken kaften, 

filmen, zending, luizencontrole, schoolfotograaf, kinderboekenweek, sintviering, 

kerstviering, ouderavonden en de paasviering. 

• Alle activiteiten die op school plaats vinden worden geëvalueerd met de ouderraad. 

Te denken valt aan de sintviering, kerstviering, zending, ouderavonden en 

schoolreisjes. 



 

Begroting 2020-2021 

De penningmeester legt verantwoording af over het gevoerde beheer van de ouderbijdragen 

van het afgelopen schooljaar. De begroting voor het schooljaar 2020-2021 wordt aan de 

ouders voorgelegd en definitief gemaakt. Beide documenten zijn terug te vinden op de site. 

 

Christa Houwaard.  

 

 


