De Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich
samen met de leerkrachten en directie bezig houdt
met het organiseren van allerlei activiteiten op
school en de ondersteuning daarbij.
Daarnaast heeft de ouderraad de functie van het
‘oppikken van signalen’, op het schoolplein, of in de
eigen buurt. De ouderraad vertaalt deze signalen in
vragen aan leerkrachten en directie om vervolgens
gezamenlijk stil te staan bij de gewenste aanpak.
Binnen de ouderraad is een taakverdeling.
Voor elke feest en sport/spel activiteit wordt aan het
begin van het schooljaar een commissie gevormd
die bestaat uit leden van de ouderraad en
teamleden en waarvoor verantwoording gedragen
wordt.
De schooltuin en de kooklessen voor de groepen
3-4 en 5-6 worden door de leerkrachten ingepland.
De kooklessen worden door hulpouders verzorgd.
Daarnaast coördineert de ouderraad de volgende
werkgroepen : de tuingroep, de verkeerswerkgroep
en de hoofdluiscontrolewerkgroep.
Om de taken goed te coördineren vergadert de
ouderraad ongeveer 6x per jaar. Deze
vergaderingen zijn openbaar.
Ook organiseert de ouderraad elk jaar een
Algemene oudervergadering (AOV).
De data van de ouderraadvergaderingen staan
vermeld op de schoolkalender.
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt
die op de internetpagina van school geplaatst
worden.

Hulpouders
Zoals eerder gezegd wordt er voor iedere feest en
sport/spel activiteit een commissie gevormd,
bestaande uit leden van de ouderraad en leden van
het team.

Wat doet de ouderraad in de praktijk?
Onderstaande activiteiten worden door de
ouderraad (mede) georganiseerd:

Verjaardag van de school

Sinterklaasfeest

Kerstfeest

Carnaval

Koningsspelen / sport- spel dag

Avondvierdaagse

Musical / afscheidscadeau groep 8

Laatste schooldag
Daarnaast is de ouderraad actief bezig met
ondersteunende activiteiten zoals :

Kookles

Schooltuin (moestuin)
en coördinatie van de tuin, hoofdluiscontrole en
verkeerswerkgroep.
Ook houdt de ouderraad zich bezig met het
vergroten van de inkomsten ten bate van de
ouderraad. Denk hierbij aan:

één (goede doelen) actie per jaar

Batterijenactie

Voor de uitvoering van bepaalde activiteiten en de
kooklessen doen we een beroep op de hulpouders.
U kunt zich als hulpouder opgeven middels
intekenlijsten of door de ouderraad te benaderen.
Informatie aan de ouders
De ouderraad informeert u over bovengenoemde
zaken via de nieuwsbrief en/of via de leerkrachten.
Een verslag van al deze activiteiten is ook altijd terug
te vinden op de website van de school
www.radonkel.nl » voor ouders » OR.
De ouderbijdrage
Om deze activiteiten en de ondersteuning mogelijk
te maken, vraagt de ouderraad elk jaar een
vrijwillige ouderbijdrage per kind.
De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw
vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene oudervergadering (AOV) en bedraagt voor het schooljaar
2015-2016 20 euro per kind.
Kinderen die per 1 januari 2016 op school instromen,
betalen voor het resterende schooljaar 10 euro.
Hoe meer ouderbijdragen betaald worden des te
beter de ouderraad alle activiteiten kan bekostigen!
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Wilt u meer informatie over de ouderraad, heeft u
vragen, interesse om lid te worden of wilt u in één
of meerdere commissies plaatsnemen, neem dan
contact op met de ouderraad via het volgende email
adres: ouderraad@radonkel.nl
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