Jaarplan Ouderraad schooljaar 2016-2017
Wat is de Ouderraad:
De ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het leuk vindt om
activiteiten te bedenken, voor te bereiden en uit te voeren voor de kinderen gedurende
het schooljaar. Elke activiteit heeft zijn eigen commissie, die bestaat uit OR-leden en
leerkrachten.
De OR financiert deze activiteiten met o.a. de gelden uit de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage.
De OR is een stichting, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de OR (bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris)
beheert en is verantwoordelijk voor het geld dat binnenkomt via de ouderlijke bijdrage.
De penningmeester maakt elk jaar een begroting voor het komende jaar: hoeveel geld is
er beschikbaar voor elke activiteit, maar bv ook voor de ondersteuning van leerlingen.
Bij de zakelijk ouderavond kunnen ouders de begroting voor het nieuwe jaar inzien en
het financieel verslag van het afgelopen jaar. Een kascommissie checkt elk jaar de kas.
Doelen van 2016-2017:
-

-

De OR organiseert samen met de leerkrachten leuke activiteiten voor de
leerlingen.
Het vastleggen van de organisatie rondom de activiteiten nieuw leven inblazen.
Het contact tussen de OR, MR, directeur en leerkrachten vindt de OR heel
belangrijk: samen zorgen voor een goed contact, op 1 lijn zitten en er voor zorgen
dat het een goed en leuk leerjaar wordt.
Acties organiseren om geld in te zamelen voor de aanschaf van bijvoorbeeld
schoolshirts.

Hoe kunnen we dit tot stand brengen:
Met dank aan de hulp van vele ouders, maar soms ook opa’s en oma’s!
Bij de activiteiten is er de hulp van vele ouders, of het nu gaat om het koken van lekkere
gerechtjes met Kerst, het helpen sjouwen met het oud papier, het vernieuwen van het
schoolplein, het meelopen met de avondvierdaagse, enz, enz.
De activiteiten kunnen we financieel tot stand brengen door de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage.
Wie hebben zitting in de Ouderraad:
De OR bestond aan het begin van dit schooljaar uit 9 OR-leden: Annemarie Kuiper
(voorzitter), Renate van der Laan (secretaris), Wim Harkema (penningmeester), Ellen
Tromp, Richard Swart, Marianne Schipper, Yasemin Nalbant, Linda Durville en Mirella
Branbergen.

