
Jaarverslag Schoolcommissie Prinses Beatrixschool 2020-2021

Doelstelling schoolcommissie: Een belangrijke taak voor de leden van de schoolcommissie is het

organiseren van allerlei activiteiten in de school, onder verantwoordelijkheid van de directeur. De

commissie streeft er naar de relatie tussen de ouders, de school en het personeel op zodanige wijze

te bevorderen dat de werkzaamheden van de commissie aan het optimaal functioneren van de

school en het onderwijs bijdragen. De commissie heeft verder een signaleringsfunctie en kan ingezet

worden voor promotionele en representatieve activiteiten. De schoolcommissie bestaat uit 9

personen. Op de jaarlijkse algemene ouderavond doet de schoolcommissie verslag van haar

activiteiten en vinden eventueel verkiezingen plaats. De organisatie van activiteiten gebeurt in

samenwerking met de teamleden. De kerstviering, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar

voorbeelden hiervan. Bij al haar activiteiten kan de schoolcommissie hulp inroepen van ouders in de

school.

De schoolcommissie vergadert gemiddeld één keer per maand.

Schoolcommissieleden per oktober 2020:

Voorzitter: Wendy de Koning

Notulist: Gerdine Knuisting Neven

Penningmeester: Stasja Schenk/Anneke

Algemene leden: Michelle de Jong

Marisja Kalai

Tessa Langerak

Anita Versloot

Caroline Stolk

Sheila Stubbe

Aly Kortekaas

Elles Brouwer

Meindert Jan van Wijngaarden

We hebben dit schooljaar afscheid genomen van:

Algemeen lid: Stasja Schenk

Jolanda van Oosterom-Bunnik

Nieuwe leden per september 2020:

Algemeen lid: Tessa Langerak

Aly Kortekaas

Elles  Brouwer



Activiteiten schooljaar 2020-2021

● Dit jaar hebben we als schoolcommissie helaas een aantal activiteiten gehad welke  geen

doorgang konden vinden in verband met het coronavirus. De activiteiten welke wel door

konden gaan zal ik hieronder benoemen.

● In december was de schoolcommissie betrokken bij het Sinterklaasfeest waarbij de

schoolcommissie een juten zakje heeft verzorgd voor de kinderen. In dit zakje zat sinterklaas

snoep en een mandarijn. In verband met het coronavirus kon er geen pietenbuffet plaats

vinden. Verder vervulde de schoolcommissie een actieve rol in de werkgroep voor de

Sinterklaasviering. Zoals het regelen en inpakken van de cadeaus, het regelen van Sint en zijn

Pieten, als mede het vervoer en de aankomst van de Sint.

● De schoolcommissie heeft voor het kerstfeest als presentje voor de kinderen een verlicht

kerstboompje verzorgd. Voor iedere  groep hetzelfde presentje.  Helaas was er dit jaar geen

kerstviering in de kerk in verband met het coronavirus.

● Dit jaar hebben we helaas dus geen kerstdiner op school gehad maar in plaats hiervan

hebben de kinderen in de eigen klassen patatjes met een snack gegeten. Hierbij hebben een

aantal leden de leerkrachten geholpen.

● Dit jaar is er vanwege het coronavirus geen paaslunch georganiseerd. In plaats hiervan is er

door de schoolcommissie een paas ontbijt verzorgd. Voor alle kinderen is er een kartonnen

doosje gemaakt met hierin verschillende broodjes, verschillende soorten beleg en wat

snoepgoed. Deze kartonnen doosjes zijn door ons feestelijk ingepakt met een leuke paas

servet en paasbordjes. Hierbij hebben de kinderen ook een pakje drinken gekregen.

● Dit jaar is er voor groep 8 weer een afscheidsavond georganiseerd waarbij een aantal leden

van de schoolcommissie een rol hebben gespeeld.  Bij aankomst van de ouders van de

leerlingen van groep 8 werd er door de leden koffie, thee en een stukje vlaai verzorgd.  Dit

stond buiten klaar op verschillende tafels. Dit konden de ouders pakken en liepen hier

vervolgens mee naar binnen. Hier werd de musical gekeken en na afloop werd alles weer

opgeruimd.

● Groep 8 is dit jaar ook op kamp geweest waarbij een aantal leden van de schoolcommissie

hebben geholpen.

● Dit jaar is er een alternatieve schoolreis georganiseerd. De kinderen hebben een sport en

spel ochtend/middag gehad op de boerderij van de familie van Oosterom. Hierbij konden de

kinderen verschillende spellen doen. Ook hebben de kinderen op school verschillende

spellen/knutsel activiteiten gedaan. Hierbij werden twee groepen gemaakt. De onderbouw

en de bovenbouw. Deze dag is er voor alle kinderen op school patat met een snack verzorgd.

Deze gehele dag hebben een aantal leden van de schoolcommissie geassisteerd bij het

verzorgen van de verschillende activiteiten.



● Op donderdag 15 juli was de laatste schooldag.  Bij het verlaten van de school konden de

kinderen de school uit “glijden” via een buikschuifbaan welke voorzien was van water. Ook

stond er een springkussen voor de kleinere kinderen waardoor zij de school konden verlaten.

Alle kinderen kregen bij het verlaten van het plein een koeltasje uitgedeeld.

Namens de schoolcommissie, Gerdine Knuisting Neven

Oktober, 2021


