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De huidige samenstelling:  

Myra Kleine   Voorzitter  

Erik Schuur   Penningmeester  

Miriam Wijker   Secretaris   

Martijn Grijzenhout   Lid  

Margot van Schagen   Lid   

Harumi Ueda   Lid  

Simone Kee   Lid  

Wilma Bakker   Afgevaardigde team  

  

Per 31 juli 2006 is de oudervereniging opgericht. De ouderraad van de Elckerlyc heeft als doel de 

school te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in 

een prettige en veilige omgeving. Tegelijkertijd is de ouderraad gericht op het stimuleren en 

vergroten van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school. Veel activiteiten op Elckerlyc 

worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. Met behulp van deze bijdrage worden zaken 

mogelijk die door schoolmiddelen niet kunnen worden betaald, zoals excursies, lesmaterialen voor 

projecten, investeringen in een nieuw schoolplein/interieur, feesten en de eind musical van groep 8.   

  

Sinterklaas/Kerst: De feesten zijn naar volle tevreden verlopen door de inzet van de leden van de OR 

en het team die in de werkgroep zaten.  

  

Schoolplein: Binnenkort kunt u weer nieuws verwachten vanuit de schoolplein commissie hoek. Het 

heeft wat stil gelegen afgelopen half jaar.   

  

Avond-4daagse: Dankzij de hulp van vele ouders was het ook afgelopen jaar weer mogelijk om 

pauzeplekken in te richten.  

 

verslag verkeersouders. 

In het afgelopen schooljaar hebben de verkeersouders aandacht besteed aan de volgende 

onderwerpen: 

- Her verkeersexamen, en de afstemming rondom het examen met de leerkrachten en ouders van 

school.  

- Vervolg naar aanleiding van de enquete onder ouders over verkeersveiligheid die eind vorig 

schooljaar is afgenomen. Er is afstemming geweest met de gemeente over de enquete, waarbij de 

focus heeft gelegen op twee thema's: 1) het fietsparkeren op de brug en het voetpad bij de brug aan 

de achterzijde van de school (en de mogelijkheden voor een andere parkeerplek om de voetgangers 



meer ruimte te geven); en 2) de parkeersituatie van de auto's aan de achterzijde van de school: op 

piektijden kan dit soms tot gevaarlijke situaties leiden. De gemeente heeft een schouw gedaan en de 

verkeersouders hebben op verschillende dagen en tijden foto's gemaakt van beide situaties. Op basis 

van deze informatie stelt de gemeente momenteel een plan op en stemt af met de verkeersouders 

(die weer afstemmen met de school). 

- Lespakketten en informatie pakketten besteld van Veilig Verkeer Nederland. Een overzicht 

opgesteld voor de leerkrachten met het aanbod van het op school aanwezige VVN materiaal en de 

mogelijkheden voor het aanvragen van gratis materiaal over verkeersveiligheid.  

- In afstemming met VVN geregeld dat VVN in juni afgelopen schooljaar in groep 7/8 de les Fiets 

zonder beats heeft gegeven. De les is gegaan over de risico's van onder andere luisteren naar muziek 

op de fiets en het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen.  

De verkeersouders - Maarten Band en Karin Klein Wolt 

Jaarverslag pr-commissie schooljaar 2016-2017   

Leden De pr-commissie bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende leden:  Namens de ouders:  

Jolanda Bolten, Daniëlle de Ruijter en Estelle Timmerman Namens het team:  Irma de Mots en 

Anneke Datthijn.  Dit schooljaar (2017-2018) neemt Lotte Blesgraaf het over van Daniëlle de Ruijter 

en Jessica Brink neemt over van Anneke Datthijn.   

  

Activiteiten schooljaar 2016-2017  

• Actief publiciteitsbeleid bij bepaalde activiteiten, zoals de advertenties over informatiedagen, 

stukjes en foto’s van activiteiten op school en excursies, in Uitkijkpost en op facebook en 

Heilooonline.  

• Het organiseren van informatieavonden en kijkochtenden samen met teamleden, als 

informatievoorziening voor ouders. Kinderen uit groep 8 hielpen bij de informatieavonden. De 

nieuwe opzet van de kijkochtend waarbij in elke klas een Freinetactiviteit plaatsheeft is geslaagd en 

zal worden voortgezet.   

• Het verspreiden van posters gemaakt door de kinderen ter aankondiging van de 

informatieavonden.   

• Het bewaken van een goede uitstraling van de school en het plein ziet de pr-commissie ook als een 

van haar taken.   

  

Werving   

De opkomst bij de informatieavonden en kijkochtenden was goed. Het aantal nieuw aangemelde 

kinderen is groeiende, zowel door aanwas in groep 1 als zij-instroom in de andere groepen. 

 


