
OUDERVERENIGING  
St. MARTINUSSCHOOL BEEGDEN 

 

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2019-2020 

Hierbij treft u het jaarverslag aan van de oudervereniging (OV) van de RKBS St. Martinusschool te 
Beegden. Dit jaarverslag gaat over het schooljaar 2019-2020. 

Algemeen 

De oudervereniging is een katholieke vereniging, opgericht door de ouders van de R.K. Basisschool 
“St. Martinusschool” te Beegden.  
De St. Martinusschool heeft een actieve oudervereniging die zich inzet voor extra activiteiten die op 
of via school (meestal onder schooltijd) plaatsvinden. De activiteiten die wij samen met school 
organiseren zijn o.a. Sinterklaas, de kerstviering, carnavalsviering, voorleesontbijt, koningsspelen, 
schoolreis en de slotviering van het schooljaar. De leden van de oudervereniging helpen met de 
organisatie en ook tijdens de activiteiten zelf.  
 

Het schooljaar 2019-2020  

Het afgelopen schooljaar was ook voor de oudervereniging een gek jaar. De start van het schooljaar 
was heel goed. De activiteitenlijst was goed gevuld. Sinterklaas kwam langs op 5 december met een 
gevulde zak aan muziekinstrumenten voor school, de kerst is gevierd met een heleboel activiteiten in 
school en lekkere versnaperingen met een afsluiting in ’t Leuke. Ook het voorleesontbijt in januari 
was weer een groot succes. De laatste grote activiteit van het schooljaar was de viering van de 
carnaval in ’t Leuke waar alle groepen weer hun steentje hebben bijgedragen. Voorafgegaan door 
deelname van groep 7/8 samen met de jeugdjokers aan het KVL  (Kinjer Vasteloavend 
Leedjesfestival) en daar een tweede plek heeft behaald met een zinderende finale in Heel en 
optreden in Sittard op de Markt, bij het kanon van het Balkon. 

Daarna kwam de coronasituatie ertussen en zijn er verder geen activiteiten meer doorgegaan, zoals 
de koningsspelen, de jaarlijkse schoolreis en de feestelijke afsluiting van het schooljaar. Het jaarlijkse 
schoolreisje is opgeschoven naar komend schooljaar.  

Bemensing oudervereniging 

Aan het eind van schooljaar 2019-2020 is geen bestuurslid gestopt met de activiteiten voor de 
oudervereniging. Uiteindelijk waren we aan het einde van het schooljaar met 8 leden. De 
oudervereniging is het nieuwe schooljaar gestart met deze 8 enthousiaste ouders. Ook het dagelijks 
bestuur is niet vervangen door nieuwe leden. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur bepaald 
het (financiële) beleid. Het budget wordt verdeeld naar de activiteiten die er plaats vinden 
gedurende het schooljaar.  

Iedere ouder die de jaarlijks vrijwillige bijdrage van zijn/haar kind(eren) betaald, is automatisch lid 
gedurende het hele schooljaar. 

 

 



Activiteiten en vergaderingen 

In de eerste vergadering van het schooljaar worden de activiteiten vastgesteld voor het komend 
schooljaar. De meeste activiteiten staan al vast voor het schooljaar en per activiteit wordt een ouder 
of twee ouders uit het bestuur gekoppeld als aanspreekpunt. De voorzitter haalt voor een 
vergadering de agenda punten van de volgende vergadering op via email en stelt de agenda op. 
Vervolgens vergadert het gehele bestuur samen met een afgevaardigde van de school. 

Het bestuur van de oudervereniging bestaat in het schooljaar 2019–2020 uit de onderstaande 
personen: 

- Ralf Jenniskens (Voorzitter) 
- Saskia Hanneman (secretaris) 
- Manon Heinemans (penningmeester) 
- Desire Schreurs e/v Koolen 
- Mike Lammers 
- Nanouk Hebben scheepers 
- Ruud de Kwaadsteniet 
- Renate Zelen - van den Beucken 

De activiteiten van de oudervereniging worden voorbereid en uitgevoerd door leerkrachten en het 
bestuur van de oudervereniging in verschillende commissies. Bij de uitvoering van de activiteiten 
worden ook ouders en overige leerkrachten ingeschakeld. Ouders leveren een belangrijke bijdrage 
aan het slagen van de activiteiten. 

De activiteiten die in het schooljaar 2019–2020 georganiseerd zijn, zijn terug te vinden in de notulen 
van de oudervereniging. 

Het financiële jaaroverzicht is terug te vinden in de balans schooljaar voor 2019-2020 op te vragen bij 
de penningmeester. 

 


