
Jaarverslag Ouderraad Kindercampus King (OR)
Schooljaar 2020–21

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

feesten en speciale activiteiten. Dat is dit jaar niet of nauwelijks gedaan, want bijna het hele jaar

vonden vanwege het coronavirus geen sociale activiteiten plaats, althans niet met hulp en

aanwezigheid van ouders. Wel heeft de OR heeft zoals gebruikelijk af en toe 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
De samenstelling van de OR is het hele jaar dezelfde gebleven: ouders Arnoud Bijl (voorzitter), Peter

Schutte (penningmeester), Figen Ay, Rachid Kherrazi, Maho Nagasawa, Maarten van Petersen, Sasja

Scheepstra en Johan Voigt, Antoinette de Jong namens de directie, Sherryl Salarony namens de

leerkrachten. Uiteraard is de al jaren vacante positie van secretaris in dit ‘verloren’ jaar niet vervuld.

Sasja heeft na een jarenlang lidmaatschap afscheid genomen, net als OR-dinosaurus Maarten, wiens

meer dan tien dienstjaren ongetwijfeld een record zijn. (Dat konden we helaas niet achterhalen, ook

al had de OR vroeger wél een secretaris.)

We bedanken Sasja en Maarten voor hun vrolijke en creatieve bijdragen aan de feesten, partijen en

ondersteuning van de OR en de school.

Daarnaast heeft ondergetekende besloten dat vijf jaar voorzitterschap genoeg is. Op de

jaarvergadering treed ik dus terug als voorzitter. Ik ga niet verder als OR-lid, maar blijf op de

achtergrond beschikbaar voor ondersteuning. Onder de blijvende leden heeft niemand zich voor het

voorzitterschap gemeld. Deze post is dus nu óók vacant.

De OR zat de afgelopen jaren heel ruim in zijn jasje, maar met het vertrek van drie leden verandert

dat. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden. Daarbij streven we naar een diverse samenstelling,

passend bij de variëteit aan leerlingen. We zoeken vooral ouders van kinderen uit de onderbouw, die

nog wat langer op school zullen komen. Er zijn enkele namen de revue gepasseerd, maar tot nu toe is

er nog van niemand een toezegging om OR-lid te worden.

De OR vergaderde afgelopen jaar drie keer, steeds digitaal. Eén lid vertegenwoordigt de OR in

vergaderingen van de KCK-raad, maar dat bleek het afgelopen jaar onnodig.

Voorzichtig opstapje naar meer vrijheid
Het hele afgelopen jaar werd gedomineerd door corona. Het onderwijs werd voor een aanzienlijk

deel thuis gegeven. Dit is goed georganiseerd door de school en weer goed opgepikt door het

overgrote deel van de ouders. Toch waren we allemaal blij dat na maanden thuisonderwijs de

kinderen uiteindelijk weer naar school mochten. We zijn onder de indruk van de discipline van de

kinderen op het schoolplein en van hoe de docenten het allemaal regelden. En we geven de ouders –

en dus onszelf – ook een compliment, want wij hebben ons allemaal dagelijks zonder morren buiten

de schoolhekken geposteerd. Dit gaf de teamleden trouwens meer ontspanning, zonder al die ouders

in de klas. Natuurlijk zijn er coronagevallen op school geweest, maar over het geheel genomen is het

in goede gezondheid gegaan.

De OR heeft alleen enigszins kunnen meedoen bij de afsluitende feestactiviteit begin juli. Deze

organiseerde de school nog wel zelf. Al hadden wij groot succes met de popcorn-machine.



Maar belangrijker: gelukkig konden de kinderen echt weer feest vieren. De OR heeft nog wel

geholpen het traditionele Subzeros-ijsje aan de kinderen aan te bieden. Zo werd het met popcorn en

ijs toch een best aardig feestje.

Voor het overige bestond de hulp van de OR uit financiële bijdragen: aan Sintsnoep en -cadeautjes,

kerstversiering, afsluiting groep 8-kamp en musical. Een schoolreisje was nog een brug te ver.

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

verslag van de penningmeester staat wat ermee gedaan is. Op de jaarvergadering op 12 november

2021 wordt de ouderbijdrage voor 2021–2022 vastgesteld.

We hoeven niet uit te leggen waarom er dit jaar erg weinig is uitgegeven. U leest er wel meer over in

het financiële jaarverslag. De penningmeester heeft in zijn verslag uitgelegd waarom we de

ouderbijdrage niet menen te moeten verhogen. Wij vragen op de jaarvergadering om goedkeuring

van een bijdrage à 35 euro.

Wel verzoeken we 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.

Jaarlijkse evenementen
Wat over de jaarlijkse evenementen gezegd is, is voor het afgelopen jaar wel voldoende. Hopelijk

kunnen we in het volgende jaarverslag weer een lekkere opsomming met details geven.

Traktaties
Met ingang van het nieuwe jaar mag er weer getrakteerd worden, maar het afgelopen jaar kon dat op

geen enkel moment. Benieuwd of de ouders tijdens corona met al die nieuwe hobby’s nog tot

briljante gezonde traktatie-ideeën zijn gekomen.

Tot slot
Natuurlijk alle OR- en teamleden en alle ouders die meehielpen: bedankt! Want er wás af en toe hulp

nodig, ook in dit vreemde jaar.

Mocht u belangstelling hebben voor lidmaatschap, of suggesties voor de OR, mail dan naar

or@kindercampusking.nl of spreek een van de OR-leden aan.

Arnoud Bijl, voorzitter september 2021
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