Hoe kan ik de Ouderraad bereiken?


Alle leden van de ouderraad
kunnen altijd aangesproken
worden voor alles waar u als
ouder mee zit.



Dit kan door de leden gewoon
direct in de school of op het
schoolplein aan te spreken of
door per e-mail / facebook te
benaderen.



In ieder geval tijdens de eerste
algemene informatie avond v/d
school zullen de OR leden ook
aanwezig zijn en zichzelf
presenteren.



Binnenkort kunt u uw ideeën ook
inleveren in de ideeënbus van
de Ouderraad, die bij het kantoor
van de directie geplaatst gaat
worden.
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INFO

Wat is de ouderraad?
In de ouderraad zit een aantal ouders
die functioneren als vertegenwoordigers
van de ouders.
Doel van de ouderraad
Het doel van de ouderraad is de directie
en het team te ondersteunen bij het
mogelijk maken van allerlei activiteiten.
Daarnaast het bevorderen van de
betrokkenheid van ouders op school.
Samen willen we ervoor zorgen dat de
kinderen met plezier naar school
komen.
Wat zijn de taken precies?
De ouderraad houdt zich bezig met het
mee helpen van activiteiten en het
ondersteunen en/of uitvoeren van de
organisatie hiervan. De organisatie
hiervan vergt veel tijd. Het is voor het
schoolteam een behoorlijke belasting om
al deze zaken zelf te moeten doen. De
ouderraad samen met ouders kan hierbij
veel ondersteuning bieden aan het
schoolteam.
De activiteiten hebben betrekking
op:


Eid al Adha



Eid el Fitr



Schoolreisje



Schoolfotograaf



Luizen controle



Speurtocht

De OR levert via de directie een bijdrage aan
de nieuwsbrieven aan de ouders.
Voor elke activiteit wordt het liefst een
activiteitencommissie gevormd bestaande uit
een leerkracht, een of twee ouderraadsleden,
aangevuld met ouders als commissielid. De
commissie werkt vervolgens de plannen voor
de activiteit uit en zal de activiteit uitvoeren en
begeleiden.
Tijdens de vergaderingen wordt bekeken of
alle voorbereidingen voor een activiteit goed
verlopen of dat er bijvoorbeeld nog extra hulp
nodig is.
In de volgende vergadering wordt de
afgelopen activiteit geëvalueerd.
Om de communicatie met het schoolteam
goed te laten verlopen wordt er van de
vergaderingen altijd verslag uitgebracht naar
de directie.
Daarnaast wordt de ouderraad ingezet bij
eenmalige activiteiten, denk bijv. aan de
eetmarkt, thema profeet oftewel het
stimuleren van activiteiten die zorgen voor
een goede sfeer op school waarbij de
identiteit wordt mee genomen.
De Ouderraad werkt samen met de directie,
de identiteitscommissie, het team en alle
ouders.

Hoe kunt u meehelpen bij activiteiten?
U zult begrijpen dat de ouderraad alleen
ondersteuning bij activiteiten kan bieden met
de hulp van ouders. Uw hulp is zeer
waardevol!
Tijdens de algemene informatie avond v/d
school wordt er bekend gemaakt welke
activiteiten er dat schooljaar zullen
plaatsvinden. Tijdens deze informatie avond
kunnen ouders zich al aanmelden voor een
van de activiteiten.
Uiteraard kunt u zich altijd bij ons in de loop
van het schooljaar spontaan opgeven. U
hoeft niet meteen lid te worden van de
ouderraad om te kunnen helpen.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage beheren en
innen is ook een taak van de ouderraad. Alle
ouders ontvangen in het begin van het
schooljaar een oproep van school in
verband met de betaling van de
ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt
bepaald door een stemming in de
Jaarvergadering van de Ouderraad. De
ouders binnen de MR moeten hun
instemming hierover geven.
Iban: NL31INGB 0657 8449 26
Vergaderingen
De ouderraad vergadert zesmaal per jaar en
indien dit wenselijk is.
Wanneer er een activiteitencommissie wordt
opgesteld zullen er vaker vergaderingen
plaats vinden betreffende de activiteit. De
frequentie wordt dan onderling afgesproken.

