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Algemeen jaarverslag 2018-2019 oudervereniging RK Basisschool Tarcisius
Het algemeen jaarverslag van de Oudervereniging 2018-2019 wordt voorgelezen door de voorzitter.
A.
Bestuursleden oudervereniging en leden activiteitencommissie
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van de leerlingen van basisschool
Sint Tarcisius. Aangezien aan het eind van het schooljaar 2018-2019 twee bestuursleden (Nicole
Thomas en Kirsten Nicolaes) hun taak neerleggen vanwege het verlaten van de kinderen van de
basisschool, zijn nieuwe bestuursleden gezocht. In dit schooljaar zijn Nicole Verkoeijen en Linda
Willems gestart als bestuursleden en hebben dit jaar samen met de vertrekkende bestuursleden de
taken overgedragen gekregen. Dit is het laatste jaarverslag van de vertrekkende voorzitter. Bij de
jaarvergadering van november 2019 zal het bestuur opnieuw worden vastgesteld. In de loop van het
schooljaar 2018-2019 zijn enkele nieuwe leden voor de activiteitencommissie geworven. Om alle
activiteiten te blijven continueren zijn er diverse wervingsmomenten geweest en blijft het werven
van nieuwe leden een jaarlijks aandachtspunt.
B.
Door de activiteitencommissie zijn gedurende het schooljaar 2018-2019 de volgende
activiteiten georganiseerd:
1.
Vossenjacht- vrijdag 7 september 2018
Tussen 18:00-20:30u wordt in kleine groepjes gezocht naar de vossen. De vossen - verklede
leerkrachten – zijn verspreid door de hele wijk Bekkerveld-Aarveld. Bijvoorbeeld verkleed als
automonteur, glazenwasser, straatmuzikanten, autowasser, joggers, wielrenner, paparazzi fotograaf,
voetballer, een 50 jaar getrouwd stel, tuinier in het rosarium, schilder, straatveger, postbode,
bejaarden met rollater en pizzeriamedewerkster. De groepjes krijgen van elke vos een stempel en
alle stempels samen vormen de oplossing van de vossenjacht. Na afloop is er voor iedereen nog een
drankje en wat lekkers op school.
 Evaluatie: De vossenjacht is dit jaar gelukkig doorgegaan. Het was prachtig weer en wederom
waren er heel veel aanmeldingen (240 kinderen en 210 volwassenen). Het gebied is verkleind ten
opzichte van 2 jaar geleden en de starttijd is losgelaten. Iedereen mocht starten op elk gewenst
tijdstip. Het draaiboek lag klaar en is weer bijgewerkt, de aanmelding via Isy verliep wederom
goed. De reacties waren zeer positief en ijsjes vond iedereen heerlijk.
 Financieel: De kosten bedroegen € 105,48. Ook is er een perculator aangeschaft die voor
meerdere activiteiten te gebruiken is.
2.
Pimp het plein op zaterdag 22 september 2018
Over een paar jaar zal de school verhuizen. Tot die tijd willen we de kinderen wel leuke schoolpleinen
geven waarop leuke spellen gespeeld kunnen worden. Deze spontane pimp het plein actie is snel
uitgewerkt en met ouders, leerlingen en leerkrachten zijn heel veel ideeën en wensen besproken.
Met vooral verf en recycle materialen en enkele verplaatsbare aangekochte materialen (goals,
basketbalnetten, klimmuur, fietsjes) zijn alle drie de pleinen gepimpt. Op 3 pleinen zijn met verf
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spellen gemaakt, king velden, hinkelbanen, letter- en cijferspellen. Er zijn veel lijnen getrokken voor
diverse spellen, bankjes geverfd, twee klimmuren gemaakt met een mooie achtergrond, enkele
muren is een vrolijke kleur gegeven en er werd een verkeersplein gemaakt. Vanuit de gemeente zijn
zelfs nog verkeersborden geleverd voor het verkeersplein.
 Evaluatie: Na het uitwerken van de ideeën is een oproep voor ouders is geplaatst. Veel ouders,
kinderen en leerkrachten hebben geholpen om in 1 dag alle drie de pleinen om te toveren tot
uitdagende speelpleinen voor de kinderen. Er is geholpen met verven, er werd koffie gezet,
materialen gehaald, iedereen droeg een steentje bij. Ieder plein werd ingericht op de leeftijd van
de kinderen van dat plein. In de twee weken na de pimp het plein dag zijn nog puntjes op de i
gezet en is alles afgerond. Het is een tijdelijke oplossing die regelmatig onderhouden zal moeten
worden. Voor komend schooljaar zal een lijnenapparaat en nog nieuwe verf aangeschaft moeten
worden. De aanschaf van enkele materialen heeft school betaald.
 Financieel: De kosten bedroegen € 1.591,60
3.
Kienavond op vrijdag 26 oktober 2018
De kienavond vindt plaats in de grote aula van het Bernardinuscollege. Tijdens deze avond zijn er vele
leuke prijzen te winnen, die zijn geschonken door sponsoren uit de buurt. Gemiddeld spelen we 6
ronden (prijzen voor 1 rijtje, 2 rijtjes en volle kaart; onderscheid in kinderprijzen en prijzen voor
volwassenen) en zijn er circa 150 personen aanwezig.
 Evaluatie: De avond is prima verlopen, een leuke avond met genoeg hulp. Door de goede
voorbereiding en hulp van Bernardinus was er wederom minder hulp nodig op de avond zelf. Er
waren ruim voldoende prijzen van de vele sponsoren en er waren ca. 150 mensen aanwezig.
Geluid achterin was slecht. Komend jaar geluidboxen in midden van de zaal plaatsen. Tafel met
dubbel kien en reserveprijzen was een goed idee. Er waren heel veel prijzen. Ook de loting met
de restprijzen verliep goed.
 Financieel: De omzet van de kienavond is € 576,60 en de totale kosten waren € 262,65, waarmee
de opbrengst op € 313,95 uitkomt.
4.
Sinterklaasviering op woensdag 5 december 2018
Voorafgaande aan pakjesavond komt Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen aan school. De
kinderen zingen Sinterklaas liedjes voor een feestelijk ontvangst. Op een of andere manier gaat er
ieder jaar iets mis (Piet nog op het dak, Sint zat bij de kapper, e.d.), wat voor veel spektakel bij de
kinderen zorgt. Gelukkig loopt het ook ieder jaar weer goed af!
Sinds schooljaar 2018 gaat sinterklaas alleen nog maar naar het dependance, omdat daar de groepen
1 t/m 3 zitten. Groep 4 gaat die ochtend ook naar het dependance. Er zijn diverse optredens van de
kinderen. Zwarte Pieten zorgen ervoor dat bij terugkomst in de klas een cadeautje en wat lekkers
klaar ligt. De groepen 5 tot en met 8 maken een surprise voor elkaar en krijgen daarnaast een cadeau
voor de klas. School is die dag om 12.00 uur uit.
 Evaluatie: Het was een leuke en gezellige dag. De voorbereiding verliep weer goed. Een week
voorafgaand hebben de pieten de schoentjes van de kinderen gevuld. De aankomst van sint is op
Isy vermeld. Dit jaar zit de onderbouw voor het eerst in het dependance. Sinterklaas is door de
ANWB naar school gebracht. Op het hoofdgebouw is sinterklaas ook even geweest om een
bezoek te brengen aan de nieuwe kleutergroep van het medisch kinderdagverblijf. Sinterklaas
heeft aangegeven dat hij het dependance leuker vond dan de grote gymzaal, omdat hij meer
tussen de kinderen in zat en niet op een podium. Onze sinterklaas is er helaas dit jaar voor het
laatst geweest en er zal een nieuwe gezocht worden.
 Financieel: De totale kosten (inclusief cadeautjes) waren € 1.577,38
5.
Kerstviering op vrijdag 21 december 2018
Deze ochtend worden alle ouders uitgenodigd om samen met de leerlingen te genieten van een echt
“kerstgevoel”. Op school worden enkele gedichten voorgelezen, samen gezongen en worden
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wensballonnen opgelaten. De invulling van de activiteit wordt elk jaar door een groep ouders en
leerkrachten ingevuld. Er is een aantal jaar een viering geweest in de Annakerk en aansluitend een
viering in de eigen klas. Ook kan er een viering op het schoolplein worden gehouden en aansluitend
een viering in de eigen klas. Dit jaar is besloten om met alle groepen naar de kerk te gaan. Groepen 1
t/m 3 heen ontbijt te laten verzorgen door de kinderen zelf en er zijn wensballonnen opgelaten. De
school is die dag om 12.00 uur uit.
 Evaluatie: Kerstactiviteit was geslaagd. Groepen 1 t/m 3 hadden de kerstviering op de
dependance. De deken zou de viering openen maar hij is niet gekomen, wat de reden daarvoor
was is onduidelijk. Dit zal nog worden nagevraagd en aandachtspunt voor komend jaar. Groepen
4 t/m 8 zijn naar de kerk gegaan waar elke groep één optreden heeft verzorgd. Was een hele
leuke ochtend, kinderen hebben goed meegedaan en heel aandachtig geluisterd naar elkaars
optreden.
 Financieel: kosten waren € 201,59
6. Carnaval op vrijdag 1 maart 2019 (viering op school) en zaterdag 2 maart 2019 (kinderoptocht)
Enkele weken voor de carnaval kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 zich opgeven als prins,
bloemenmeisje of lid van de raad van elf (zowel jongens als meisjes). Anderhalve week voor carnaval
worden de prins en het bloemenmeisje geproclameerd en de raad van 11 bekend gemaakt.
Op vrijdagochtend voor carnaval mogen de kinderen verkleed naar school komen. De kleuters vieren
deze ochtend in hun eigen klas of kleine gymzaal. De oudere kinderen vieren carnaval in de gymzaal,
welke voor deze gelegenheid prachtig is versierd. Door de slechte staat van de gymzaal is vanaf dit
schooljaar uitgeweken naar A gene Bek. Alle kinderen krijgen een passend tussendoortje. School is
die dag om 12.00 uur uit.
Op zaterdag lopen de leerlingen, ouders en leerkrachten met de schoolprins, bloemenmeisje en raad
van 11 mee in de Kinderoptocht van Heerlen. Hiervoor worden gezamenlijk carnavalspakken en
attributen gemaakt. Voor deelname aan de optocht wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.
 Evaluatie schoolcarnaval: vrijdag 1 maart 2019
o Vanwege de nieuwe locatie A gene Bek is er geen versieravond geweest dit jaar. Op de
ochtend voor de carnavalsviering zijn een paar versieringen opgehangen door de werkgroep.
o De poeffelen zijn weer voor een deel gesponsord door Harry de warme Bakker en voor elk
kind was er een pakje drinken.
o Groepen 1 en 2 hebben eerst naar de optocht gekeken en daarna een carnavalsviering gehad
in de gymzaal op het dependance. De stadsprins heeft ook een kort bezoekje gebracht aan
de groepen 1 en 2.
o Groepen 3 t/m 8 vieren hebben carnaval gevierd in A gene Bek.
Groepen 4 t/m 8 zijn in optocht naar de dependance gegaan om groep 3 op te halen en zijn
vervolgens allemaal samen naar A gene bek gelopen. De optocht is goed
gegaan alleen was het was erg stil omdat er geen muziek was tijdens de optocht (volgend
jaar regelen). Wellicht ook de buurt vooraf informeren over de optocht zodat er wat mensen
langs de kant staan om te kijken. In a Gene Bek heeft iedere klas 1 optreden verzorgd. Ook
was er een optreden van Miserabel en is stadscarnavalsvereniging De Winkbülle met de
stadsprins en jeugdprins en raad van 11 langsgekomen. De beleving van de kinderen over de
ochtend in A gene Bek was wisselend, maar over het algemeen is het goed ontvangen en is
het voor herhaling vatbaar.
o A Gene Bek heeft complimenten gegeven dat alles er zo netjes uitzag achteraf..
o Volgend jaar misschien een kleinere zaal gebruiken of eventueel groepen 1 en 2 in een deel
van de zaal en de overige groepen in de rest van de zaal zodat de optredens samen bekeken
kunnen worden.
 Prins en bloemenmeisje: we hadden dit jaar een prins en adjudant en een bloemenmeisje en
adjudant. Voor komend jaar aandacht besteden aan de communicatie richting kinderen en
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ouders. 1 ouder vanuit de organisatie moet dit coördineren en goed afstemmen met de nieuwe
coördinator vanuit school.
 Raad van 11: Kleding: Last minute zijn nieuwe strikjes aangekocht, volgend jaar moeten de
hoedjes worden vervangen en eventueel de giletjes. Ook zijn er regenjasjes gekocht.
 Evaluatie optocht: Kinderoptocht - zaterdag 2 maart 2019
De optocht was geslaagd. Er liepen 75 kinderen/ouders mee en ook enkele leerkrachten. De
groep zag er leuk uit, vooral de attributen over de verbouwing waren erg leuk gemaakt. Wellicht
voor volgend jaar een sponsor zoeken. De herkenning van de school was ook goed dit jaar. Er
was muziek, confetti en een grote banner met de naam van de school.
In de optocht lopen de schoolprins, bloemenmeisje en raad van 11 mee. Om deze groep
herkenbaar te maken en niet te verplichten om het carnavalspak van Tarcisius aan te schaffen
zijn regenjasjes gekocht met opdruk van Tarcisius. Ook voor enkele hulpouders zijn jassen
gekocht. Het is de bedoeling dat de kinderen deze jassen dragen tijdens de optocht. Voor alle
kinderen van de raad van 11 waren zakken snoep geregeld.
De interne communicatie is een aandachtspunt voor volgend jaar, bijvoorbeeld
het schminkontwerp en schminkschema eerder communiceren.
Ook zijn er al hoeden gekocht voor volgend jaar, 100 stuks. Kleur indicatie: rood, geel, groen.
Rik heeft aangegeven om volgend jaar geen pakken meer te regelen, dus zal er een nieuwe
coördinator moeten worden gezocht.
 Financieel: kosten waren € 1096,77 voor schoolcarnaval inclusief extra uitgaven voor jassen en
strikjes en € 650,00 voor de optocht.
7.
Paasviering op vrijdag 19 april 2019
Deze activiteit wisselt regelmatig. Er is jaren een speurtocht naar speeltuin het Olifantje gelopen om
daar eieren te zoeken. Ook is er voor de groepen 1 tot en 4 een keer voor gekozen voor een ontbijt
schoenendoos onder het motto: ‘geef iets aan een ander’.
De kinderen van de bovenbouw vierden de afgelopen jaren gezamenlijk Pasen op school met een
lekker paasontbijt dat wordt verzorgd dor de activiteitencommissie.
Dit jaar is zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw gekozen voor een speurtocht richting
Weltervijver waarbij verschillende opdrachten uitgevoerd moesten worden. Bij deze opdrachten
kregen de kinderen o.a. een paaslolly, flesje water, een ei. School is die dag om 12.00 uur uit.
 Evaluatie onderbouw: De wandeling was een succes. Het was een prachtige zonnige dag. De
speurtocht met opdrachten was een geslaagde activiteit. Er waren goede afspraken gemaakt
zodat alle kinderen ook echt een ei kregen. Ook de paashaas werd wederom goed ontvangen. Er
is ruim onder het budget gebleven.
 Evaluatie bovenbouw: Ook deze speurtocht was erg geslaagd. Meesters, juffen en kinderen
waren erg enthousiast. Ook voor de bovenbouw was er een paashaas waarmee de groepen op
de foto konden. Verschillende hulpouders hebben zich ingezet.
 Financieel: kosten waren € 352,23
8.
Sportdag / Koningsspelen op vrijdag 19 april 2019
School organiseert zelf de sportdag voor de groepen 1 en 2 en regelt zelf ouders om hierbij te helpen.
De activiteitencommissie voorziet de hulpouders van koffie en thee en regelt de traktatie voor de
kinderen. De Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 worden door de gemeente i.s.m. het CIOS
geregeld. Door de Jumbo wordt een ontbijt verzorgd.
 Evaluatie:
Sportdag: De speeltuin bleek niet klaar te zijn omdat hij officieel nog niet open was. Daarom is de
sportdag voor de groepen 1 en 2 verplaatst naar de dependance. ‘s Morgens is er gesport en ‘s
middags is er in de klas iets ondernomen. De juffen en kinderen vonden het een leuke activiteit.
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Uiteindelijk waren er genoeg hulpouders om te helpen. De kinderen hebben een lekker ijsje
gekregen, hierdoor zijn de kosten ook laag gebleven.
Koningsspelen: Het was een geslaagde dag en een leuke activiteit. Helaas is het thema
Koningsspelen niet goed naar voren kunnen komen (geen oranje kleding/oranje accessoires en
maar weinig aankleding). Mogelijke reden hiervoor kan zijn geweest dat de activiteit een week
naar voren was gehaald vanwege Pasen.
 Financieel: kosten waren € 14,35
9.
Sponsorloop op vrijdag 17 mei 2019
Om het jaar wordt er een sponsorloop georganiseerd. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed
doel en een deel is voor de school. Twee jaar geleden was het goede doel Serious Request. Dit jaar is
gekozen voor ‘het vergeten kind’.
 Evaluatie: De voorbereiding van de sponsorloop ging minder voorspoedig. Er was maar weinig
medewerking en interesse vanuit de organisatie van ‘het vergeten kind’: niemand was bereid om
naar school te komen om het bedrag te innen. Vanuit school was er wel een grote betrokkenheid
en inzet. Dit jaar voor eerst gekozen om deel van opbrengst voor school te besteden. Volgende
keer vooraf duidelijk doel van het geld bestemd voor school communiceren.
 Financieel: De opbrengst van de sponsorloop was € 16.384,44 en de kosten waren € 69,67
10.
Eindejaarsfeest op vrijdag 28 juni 2019
Aan het einde van het schooljaar organiseert de activiteitencommissie een feest voor de hele school,
dus voor de kinderen, ouders en leerkrachten. De organisatie kiest een thema en zorgt voor tafels,
stoelen, drinken, muziek, aankleding, bonnenverkoop (voor consumpties) en een ijscoman. De
bezoekers van het feest nemen allemaal iets te eten mee waar een buffet voor iedereen mee
gevormd wordt. Na afloop is het de bedoeling dat iedereen samen helpt met opruimen. De
leerkrachten helpen op de avond mee.
 Evaluatie: Er was dit jaar een BBQ in plaats van een buffet van zelf meegenomen gerechten. Het
feest was druk bezocht en de nieuwe opzet is positief ontvangen. Er zijn een aantal klachten
geweest van buurtbewoners, er is die avond bij verschillende huizen meermaals belletje “
gerinkeld”. Doordat er een BBQ was, was de werkdruk voor leerkrachten en hulpouders hoger
dan eerdere jaren. De wachtrij was te lang. Als er nogmaals een BBQ komt moet er meer worden
voorgebakken of meer BBQ’s.
 Vanuit school is besloten dat er nog maar 1 avond activiteit per schooljaar zal plaatsvinden. Nu
is er aan het begin van het schooljaar de vossenjacht en aan het eind van het schooljaar het
eindfeest.
 Er is nu voor gekozen om het ene jaar aan het eind van het schooljaar de vossenjacht met
aansluitend een feest en het andere jaar het eindfeest met een thema en buffet of BBQ te
organiseren. Komend schooljaar 2019-2020 zal er eind van het jaar een Vossenjacht zijn.
 Financieel:. De totale opbrengst voor school was € 2.945,30.
11.
Afscheid groep 8 op woensdag 3 juli 2019
Op de laatste woensdag van het schooljaar regelt de activiteitencommissie (eventueel met enkele
ouders van groep 8 leerlingen) een brunch/high tea voor de groepen 8. Als de kinderen dit nuttigen,
samen met de leerkracht, gaan de ouders die dat willen samen naar café De Fabel voor een drankje
en eventueel een stukje vlaai erbij. Daarna nemen de ouders samen met de kinderen op ludieke
wijze afscheid van school. De leerlingen werden een voor een aangekondigd om via een klim/glijbaan luchtkussen te gaan en zo spreekwoordelijk de ‘sprong in het diep’ te maken. De rest van de
school en de ouders van de groepen 8 staan rondom het luchtkussen. Aansluitend is er ruimte om
persoonlijk afscheid te nemen van de leerkrachten, de directeur en school. De lunch en sprong in het
diepe zijn een echt feestje! Het beste kan een ouder uit groep 7 helpen om de versieringen af te
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halen, zodat de ouders van griep 8 naar de ‘sprong in het diepe’ kunnen kijken. Voor de overige
leerlingen is het leuk om hierbij betrokken te zijn.
’s Avonds wordt er een eindfuif georganiseerd bij De Fabel voor alle groep 8 leerlingen (52 in 2019)
kinderen en leerkrachten van groep 8. De kosten van € 9,50 per kind worden uit de ouderbijdrage
betaald. Hiervoor ontvangen ze de hele avond chips, een paar snacks en drinken. Er wordt een DJ
geregeld of een van de ouders kan de muziek verzorgen.
 Evaluatie: De draaiboeken liggen klaar waardoor het organiseren weinig tijd vergt. Er was
overdag bij het klaarzetten en opruimen van de lunch en ’s avonds bij de fuif voldoende hulp.
Door ziekte van eigenaresse van de Fabel moest de zaal last minute nog worden versierd.
Voldoende ouders gaven gehoor aan deze oproep waardoor het gelukt is om de zaal mooi aan te
kleden. De eindfuif was wederom een top afsluiter met veel hulp van ouders uit groep 8.
 Financieel: kosten voor schoolbrunch waren € 124,62 en voor de fuif €606,90 (9,5 per kind,
versiering, kado dj, enkele consumpties hulpouders)
C.

Naast activiteiten voor de kinderen besteed de oudervereniging ook aandacht aan:


Schoolkalender
Ieder jaar maakt de OVT een schoolkalender met daarop alle belangrijke data (vakanties,
studiedagen, feestdagen, rapporten, AC en MR vergaderingen, luizencontrole, versieren en de start
en sluitingsdata van speeltuin het olifantje). In de kalender staan foto’s van alle
teamleden/leerkrachten en de namen van sponsoren die Tarcisius een warm hard toedragen en de
kalender ook willen sponsoren. De kalender wordt verder aangekleed met tekeningen van kinderen.
Vanaf schooljaar 2017-2018 is de sponsorbijdrage €50. Op de website van school staat een digitale
versie. Vanwege de verspreiding na de vakantie worden de studiedagen en vakanties al in de maand
voor de vakantie via ISY gedeeld.
 Evaluatie: Uit de evaluatie van afgelopen jaar bleek dat enkele logo’s van sponsoren al jaren op
dezelfde pagina stonden, dit is aangepast. De kalender wordt telkens na de vakantie
meegegeven. Voor de vakantie is wel al via Isy een bericht verspreid met de studiedagen en
vakanties. Het verzamelen van data is prima verlopen. Door omstandigheden was de opmaak
vertraagd en is de kalender pas in tweede week verspreid. Bij de opmaak waren onnodige
fouten. Dit blijft aandachtspunt en maakt controle voor verzending naar de drukker noodzakelijk.
De drukker heeft aangegeven ook volgend jaar mee te willen werken. Sponsoren hebben verder
aangegeven graag de factuur voor de zomer te ontvangen. Dit is voor schooljaar 2019-2020
aangepast.
 Financieel: De drukkosten waren € 1.996,50; de opbrengst uit sponsoring was € 2.000,00

Versiering ramen
De versiergroep zorgt ervoor dat school er altijd gezellig uit ziet door de aankleding passend bij het
seizoen of inspelend op een thema te bedenken en aan te brengen. Deze thema's zijn: herfst,
sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, voorjaar en de zomer. Sinds schooljaar 2018-2019 wordt alleen
nog op het hoofdgebouw de ramen versierd en verzorgen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 de
raamversieringen van het dependance samen met de kinderen.
 Evaluatie: De coördinatie is overgedragen aan Stephanie Kessels. De versierdata staan op
kalender en er is een vast groepje ouders gevormd. De opkomst van hulpouders is laag. De
groepen 8 hebben een aantal keer geholpen met het afhalen van de versieringen. Afgelopen jaar
zijn wederom enkele versieringen aangevuld. In aanloop op de komst van het nieuwe
schoolgebouw zal jaarlijks bekeken moeten worden of er nieuwe versiering gemaakt moet
worden. Door de wateroverlast in de kelder zijn een aantal versieringen verloren gegaan. Aan het
eind van het schooljaar is met een aantal vaste hulpouders de kelder opgeruimd en zijn alle
versieringen die niet meer gebruikt werden of niet meer te gebruiken waren weggegooid. De
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versieringen zijn in de eerste kelder gelegd. Voor de nieuwbouw zal worden verzocht voor een
ruimte voor de activiteitencommissie.
 Financieel: kosten waren € 51,23

Luizenouders
Iedere woensdag na een schoolvakantie worden alle groepen door ouders gecontroleerd op de
aanwezigheid van neten en/of luizen. Staarten, vlechten e.d. worden losgehaald om een gedegen
controle te kunnen uitvoeren. Mochten er in een groep luizen en/of neten geconstateerd worden,
dan krijgen alle kinderen van die groep een brief mee, waarop staat dat in hun groep luizen
geconstateerd zijn. De ouders van het kind(eren) waarbij neten en/of luizen geconstateerd zijn,
worden door de coördinator gebeld om ze op de hoogte te stellen en uit te leggen welke
maatregelen zij kunnen treffen. Naar aanleiding van de richtlijnen van de GGD is in overleg met de
coördinator en directrice enkele jaren geleden besloten het gebruik van luizenzakken af te schaffen.
Gebleken is dat deze niet helpen bij de bestrijding of tegen gaan van uitbreiding. De focus ligt op het
correct behandelen van het kind. In de nieuwe richtlijnen wordt zelfs het gebruik van lotion of
shampoo niet meer geadviseerd, maar ligt de nadruk op het dagelijks kammen met een netenkam.
Echter, wij zullen de ouders wel degelijk adviseren, naast het kammen wel een shampoo of lotion te
gebruiken.
Drie weken na de grote controle worden nacontroles uitgevoerd in de klassen waar luizen en/of
neten geconstateerd zijn. Tijdens deze controle worden ook alle kinderen gecontroleerd die bij de
eerste controle afwezig waren. Mocht bij de nacontrole blijken dat er nog steeds luizen zijn, dan
herhaalt de gehele procedure zich.
Eventuele tussentijdse controles zijn er uiteraard ook, als ouders zelf melden dat hun kind luizen
heeft. Dit kan gemeld worden aan de leerkracht, die het zal door geven aan de leerkracht of aan de
luizencoördinator Sharon Parente. Uit het feit dat we bij bijna elke controle luizen vinden, blijkt hoe
belangrijk het is dat deze controles gebeuren.
 Evaluatie: Er zijn telkens nieuwe aanmeldingen voor luizenouders, maar helaas melden veel
ouders zich de dag voor de controle af waardoor er alsnog een tekort aan ouders is. Dit jaar weer
regelmatig luizen geconstateerd.
 Financieel: n.v.t.

Verkeer en veiligheid
Vanaf schooljaar 2016-2017 is er geen oudercoördinator meer voor de taak verkeer en veiligheid.
School heeft deze taak overgenomen en is lid is van VVN (Veilig Verkeer Nederland), waarvan zij
vergaderingen bijwonen en activiteiten organiseert met betrekking tot verkeer. School stelt een
jaarplan op waarbij er verschillende activiteiten opgenomen zijn. Zo wordt elk jaar door de kinderen
uit groep 7 een fietscontrole en theoretisch en praktisch verkeersexamen uitgevoerd. Het doel van
de werkgroep is erop gericht om de bewustwording van kind en ouder in het verkeer te bevorderen.
Door de notitie ‘Verkeersveilige school’ te mogen dragen, is de actieve insteek aanwezig. Helaas is er
tevens weinig animo onder de ouders om te brigadieren. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf schooljaar
2017-2018 in zijn geheel geen brigadiers meer zijn. Door ouders zijn hier geen vragen over gesteld en
is ook niet aangegeven dat er behoefte bestaat aan begeleiding bij oversteken.
 Evaluatie/Financieel: n.v.t.

Contact met directie van Tarcisius
Zowel vanuit de directie als vanuit de OVT is er behoefte aan een periodiek overleg. Er vindt 3 tot 4
keer per jaar een overleg plaats. Tussentijds is via de mail contact voor vragen over financiën, advies
in sommige schoolse zaken, e.d.
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D.
Incidenteel ontplooit de OVT extra activiteiten
Typecursus
Dit schooljaar is als proef een online typecursus aangeschaft voor alle leerlingen van groep 8. Deze
kon op school in vrije tijd of thuis gevolgd worden. De reacties waren positief en goed idee om dit
structureel aan te bieden aan leerlingen van groep 7 en 8 ter voorbereiding op de middelbare school.
 De kosten bedroegen €199,00
Werving voor hulp
Voor de taak van luizenouders, leden van de activiteitencommissie en versiergroep zijn activiteiten
ontplooit om hier meer ouders voor beschikbaar te vinden.
E.

Doelen van de OVT



Doelen van afgelopen jaar


-


-

Actiepunten voor AC / OVT
4 OVT leden (2 zonder specifieke functie) werven om continuïteit OVT beter te waarborgen
en minder kwetsbaar te zijn bij vertrek bestuurslid. Leden ook inschrijven bij Kamer van
Koophandel gerealiseerd
Actieve activiteitencommissieleden blijven werven  gerealiseerd
Website OVT/AC actualiseren en activiteiten ook op Facebook promoten  niet opgepakt
Draaiboeken van alle activiteiten maken of actualiseren  gerealiseerd
Schoolpleinen pimpen  gerealiseerd
Activiteiten regelmatig aanpassen of roulatiesysteem toevoegen  gerealiseerd. Voor kerst en
paasactiviteit roulatieschema afgesproken. Jaarlijks bekijken welke acties nodig zijn.
Inventarisatielijst kast activiteitencommissie  blijft aandachtspunt, versieringen
Actiepunten voor directie
Schoolplein ook in aanloop van verbouwing aantrekkelijk houden voor leerlingen 
Gerealiseerd in start schooljaar 2018-2019 met pimp het plein. Wel onderhoud nodig
Fietsenstalling hoofdgebouw opknappen: hekken kapot, veel onkruid  deels gerealiseerd,
onderhoud blijft nodig.
Hoofdingang (kleine en grote hal) ingang school (low budget) opknappen/ modernere uitstraling
geven/ vernieuwen (visitekaartje school) niet gerealiseerd.
Blijven sturen op actieve rol van leerkracht bij een activiteit  gerealiseerd
Communicatie over verbouwing/ nieuwbouw  gerealiseerd, blijvend aandachtspunt



-

Doelen voor komend schooljaar 2019-2020
Actiepunten voor AC / OVT
Website OVT/AC actualiseren en activiteiten ook op Facebook promoten
Draaiboeken van alle activiteiten maken of actualiseren
Activiteiten regelmatig aanpassen of roulatiesysteem toevoegen
Inventarisatielijst kast waarin spullen van activiteitencommissie staan, ook spullen in kelder,
gymzaal. (Perculator, statafels en aggregaat bij voorkeur bij iemand thuis opbergen.)


-

Actiepunten voor directie
Fietsenstalling hoofdgebouw opknappen: hekken kapot, veel onkruid.
Hoofdingang (kleine en grote hal) ingang school (low budget) opknappen/ modernere uitstraling
geven/ vernieuwen (visitekaartje school)
Blijven sturen op actieve rol van leerkracht bij een activiteit.
Communicatie over verbouwing/ nieuwbouw

-

8

Algemeen Jaarverslag Oudervereniging Tarcisius
-

20182019

In nieuwe school ruimte voor activiteitencommissie reserveren om spullen op te slaan.

F.
Financiële verslag
In het financiële verslag (zie bijlage) is na te lezen welke inkomsten uit de ouderlijke bijdrage,
sponsoring en activiteiten zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed.

Heerlen, november 2019
Nicole Thomas
voorzitter OVT (t/m schooljaar 2018-2019)
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