
  

Jaarverslag Ouderraad Kindercampus King (OR)  

Schooljaar 2019–20 

 

De OR, samengesteld uit ouders van KCK-leerlingen, organiseert met teamleden en met andere 

ouders feesten en speciale activiteiten. Dat is ook dit jaar gedaan, tot medio maart alle sociale 

activiteiten vanwege het coronavirus werden opgeschort en uiteindelijk afgelast. De OR heeft zoals 

gebruikelijk enkele keren het team bijgestaan in de organisatie en/of achter de schermen. De OR kan 

beleidszaken inbrengen in de Medezeggenschapsraad (MR), vooral als die zaken de ouders aangaan.  

 

Samenstelling, vergaderingen 

Op de vorige jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Jeanine Gravenbeek en Loes 

Suurenbroek en verwelkomden we twee nieuwe leden: Melanie Bleeker, die eerder al jarenlang lid 

was geweest maar tijdelijk geen kind op school had; en Maho Nagasawa, met een kind in groep 4/5. 

We waren erg blij met deze vervangingen. Het hele jaar is de samenstelling als volgt geweest: ouders 

Arnoud Bijl (voorzitter), Peter Schutte (penningmeester), Figen Ay, Melanie Bleeker, Döndü Gökmen, 

Rachid Kherrazi, Maho Nagasawa, Maarten van Petersen, Sasja Scheepstra, Johan Voigt, Antoinette 

de Jong namens de directie, Sherryl Salarony namens de leerkrachten. Nog steeds hebben we geen 

secretaris, die taken verdelen we over de leden. Het functioneren van de OR wordt hier geenszins 

door belemmerd.  

Döndü en Melanie zijn aan het einde van dit jaar uitgetreden.  

We bedanken Jeanine, Loes, Döndü en Melanie zeer voor hun enthousiaste en langdurige bijdragen 

aan het werk van de OR en de school.  

In het vorige jaarverslag noemde ik de grootte van de OR een luxe, dat herhaal ik hier graag. 

De OR vergaderde afgelopen jaar vijf keer, waarvan de laatste keer digitaal. Eén lid vertegenwoordigt 

de OR in vergaderingen van de KCK-raad, de gezamenlijke vergadering van alle KCK-instellingen. 

Beide keren was dat Antoinette, adj.dir.. Wij hadden slechts een paar details in de raad in te brengen.  

 

Corona 

Op zondag 14 maart kondigde het kabinet de maatregel af om vanwege de dreiging van het 

coronavirus de scholen te sluiten. De gevolgen hebben we allemaal gevoeld, maar de school 

natuurlijk het meeste. Hoewel we dus niet vergeten hoeveel er opeens van ouders gevraagd werd, 

kunnen we ook zeggen dat iedereen binnen de school ontzettend hard en goed heeft gewerkt om 

het onderwijs door te laten gaan. Toen de school op 11 mei weer open mocht, waren we onder de 

indruk van de logistieke klus die geklaard was. En, niet te vergeten, van de rustige manier waarop de 

kinderen zich in de bijzondere situatie schikten. Wel waren we na het zien van de teamleden blij dat 

tegelijkertijd ook de kapperszaken weer opengingen.  

 

We zijn natuurlijk ook heel blij dat tot nu toe niemand bij de school met het virus besmet is geraakt.  

 



  

Voor de OR had het natuurlijk grote gevolgen. De meeste de activiteiten die wij organiseren vinden 

juist plaats in de laatste maanden. En bij al deze activiteiten is het sociale heel belangrijk. Je kunt ze 

dus écht niet virusbestendig maken. Tot onze grote spijt is het werk van de OR dus zo goed als stil 

komen te liggen. 

Dit heeft nog een ander gevolg gehad: ondergetekende had aangekondigd na het verslagjaar af te 

treden als voorzitter. Maar nu het OR-jaar als een nachtkaars is uitgegaan, blijf ik – met goedkeuring 

van de andere OR-leden – nog een jaar aan. 

  

Ouderbijdrage 

De activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. In het bijgeleverde financiële jaaroverzicht 

staat wat ermee gedaan is. Op de jaarvergadering op 12 november 2020 wordt de ouderbijdrage 

voor 2020–2021 vastgesteld. 

Omdat bijna alle grote activiteiten aan het einde van het jaar plaatsvinden, hebben we dit jaar veel 

minder uitgegeven dan normaal. We vinden het dan ook normaal de bijdrage voor het komende jaar 

te verlagen. Hierover leest u meer in het financiële jaarverslag. 

Wat u daar ook kunt lezen, en wat hier ook moet worden opgemerkt: vermoedelijk door de 

bijzondere omstandigheden is er minder aan ouderbijdrage binnengekomen dan gewoonlijk. Ook al 

is die dan vrijwillig, zonder het geld zijn er geen activiteiten. We kunnen er voorlopig niet van uitgaan 

dat er niets georganiseerd wordt in dit schooljaar, dus we verzoeken iedereen met nadruk om de 

ouderbijdrage weer te voldoen. Alvast bedankt. 

Vanzelfsprekend liggen de financieel-administratieve taken rondom de ouderbijdrage en de 

activiteiten bij de OR zelf. 

 

December  

De Sint- en de kerstviering waren na de stroomlijning van vorig jaar érg goed voorbereid. 

Sinterklaas had weer een gaatje in zijn agenda gevonden om met enkele Veegpieten op 5 december 

naar de Kindercampus King te komen. Elke groep kreeg een bezoekje, en elke groep had weer iets 

voor hem voorbereid. Maar ook hijzelf had weer heel veel kennis over de kinderen paraat! 

De kerst gaat al jaren volgens bewezen recept, dus ook nu weer: kerstdiner van de kinderen in de 

klas in prachtige feestkleding. De school was mooi versierd, we wisten nu goed hoe we het zonder 

speciale versiergroep moeten regelen. De OR had voor de ouders tijdens het feestmaal weer de 

kerstborrel geregeld in de aula, met een geweldige partij lekker eten dat ouders hadden gemaakt. 

We zien behalve corona geen enkele reden om het in de toekomst anders te doen. 

 

Jaarlijkse evenementen  

Van de door de school georganiseerde evenementen waarbij OR-leden helpen, ging er maar één 

‘gewoon’ door, de boekenverkoop tijdens Kinderboekenweek. Blijft leuk en nuttig. 

 

En de rest… 



  

De Boerenkooltocht vonden we na het succes van 2019 wel voor herhaling vatbaar, maar als twee- of 

driejaarlijks evenement. We hebben daar dus dit jaar van afgezien.  

Dat de Koningsspelen niet zouden doorgaan, werd al meteen bij het begin van de lockdown in maart 

duidelijk.  

De Avondvierdaagse werd vrijwel direct na het begin van de lockdown afgelast. 

En dé grote eindactiviteiten, het schoolreisje en het zomerfeest, konden onmogelijk worden 

georganiseerd. 

Wél werd er een afgeslankt groep 8-kamp geregeld en lukte het om de eindmusical digitaal te 

houden. De OR had hierbij geen rol, maar erg mooi dat de kinderen toch nog een beetje bijzonder 

afscheid van de school konden nemen.  

Én ter compensatie van al het gemiste heeft de school in de laatste week met OR-financiering nog 

een Subzeros-ijsje voor alle kinderen geregeld.  

 

Traktaties  

Pijnlijk: je mag nu niet trakteren als je jarig bent. Daar ontkomen we voorlopig even niet aan.  

 

Tot slot 

Natuurlijk alle OR- en teamleden en alle ouders die meehielpen: bedankt!  

Even natuurlijk: we hopen dat we ergens in dit schooljaar weer (bijna) helemaal terug naar normaal 

kunnen. Tot dat moment wensen we de school, de kinderen en de ouders heel veel succes met al het 

georganiseer en geïmproviseer.  

We zoeken op korte termijn geen nieuwe leden, maar op langere termijn in elk geval een nieuwe 

voorzitter. En hoewel niemand het heeft aangekondigd: veel leden hebben een mooie lange staat 

van dienst, en denken misschien ook weleens aan stoppen. Kortom: we zoeken graag frisse nieuwe 

krachten voor de OR, vooral ouders met kinderen in de onderbouw. Mocht u belangstelling hebben 

voor lidmaatschap, of suggesties voor de OR, mail dan naar or@kindercampusking.nl of spreek de 

voorzitter van de OR aan. 

 

Arnoud Bijl, voorzitter         Oktober 2020 
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