De Ouderraad
Het doel van de ouderraad (OR) is om de school te ondersteunen in haar
onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een
prettige en veilige omgeving, die zoveel mogelijk aansluit bij hun thuissituatie. Om
school en thuis op elkaar af te stemmen is contact met de ouders en
betrokkenheid van de ouders bij de school noodzakelijk. Daarom is een nevendoel
van de OR het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders. De
OR organiseert diverse activiteiten, veelal in samenwerking met het team, de
Vereniging tot Steun en ouders. Ook vormt de OR de schakel tussen de ouders en
de medezeggenschapsraad (MR). Wat leeft onder de ouders wordt door de OR
onder de aandacht van de MR gebracht.
De activiteiten die door de OR worden georganiseerd zijn:
~ de Lentemarkt (samen met het team en Vereniging tot Steun)
~ de laatste schooldag (1x per twee jaar)
~ de stoetjesboom voor kinderen die naar groep 3 gaan
~ de jaarlijkse ouderavond (samen met het team)
~ de Sinterklaasviering (samen met het team)
~ de Kerstviering (samen met het team)
~ het neuten schaiten op de donderdag voor Pasen (samen met het team)
~ assisteren bij de musical (samen met de Vereniging tot Steun)
~ last but not least : het ophalen van het oud papier
De OR informeert ouders d.m.v. de notulen van de OR-vergaderingen, berichten
op de maandelijkse info en de schoolkrant. De OR wil en moet ook weten wat er
onder de ouders leeft. Heeft u vragen, suggesties of ideeën neemt u dan contact
op met een van de OR-leden. Ook kunt u gebruik maken van de ideeënbus in de
hal van de school. Indien ouders van nieuwe leerlingen er prijs op stellen meer
persoonlijk geïnformeerd te worden dan kan dat in een gesprek met een van de
OR-leden.

