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Busisschool De Vonder
Klooslerloon 32
50óó AN Moergeslel
Websile school : www. bsdevonder.nel
Mo i I : ouderrood.devonder@sïgboom. nl
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Wsorom een Ouderrood?

Zin om ons Íe komen versterken?

De ouderraad (oR) vertegenwoordigt alle ouders, die bij inschrijving van
hun kind(eren) op 85 De vonder lid worden van de oudervereniging. De

Als uw interesse gewekt is om zich aan te sluiten brl de oR, of u wilt zich
aanmelden als groepsouder, neem dan contact met ons op of sluit gerust
eens aan bij een vergadering. Deze zijn openbaar en de vergaderdata
kunt u terugvinden in de jaarkalender van de school. Nagenoeg iederjaar
komen plaatsen beschikbaar bij de groepsouders en oR, en wij staan
altijd open voor enthousiaste aanrneldíngen.

oR werkt samen met het onderwijsteam om de randvoorwaarden te
scheppen voor een fijne schooltijd voor alle leerlingen. Het accent ligt
hierbrl op coórdinerende en uitvoerende taken, maar daarnaast heeft
de oR ook een klankbordfunctie / signaalfunctie voor de directie
van de school.

Wot doen wii?
De oR organiseert in samenspraak met het team activiteiten voor de
leerlingen, of maakt het mogelijk dat de school activiteiten organiseert

met sponsoring vanuit de ouderbijdragen. Naast het

organiseren
van o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en schoolreis, is de
oR ook betrokken brj de organisatie van ouderavonden, open dagen,
kleding inzameling en sponsoractiviteiten.

Wie zijn wii?
De oR bestaat uit een dagelryks bestuur (voorzitter, penningmeester,

secretaris) en daarnaast nog tenminste 9 enthousiaste leden.
Aan het begin van ieder schooljaar worden alle oR leden in overleg
ingedeeld bij de vaste taken en de activiteiten. De oR is ook verantwoordelijk voor selectie en ondersteuning van de groepsouders.
De groepsouders zijn de schakel tussen de groepsleerkracht en de

basisschool

ouders lverzorgers bij zaken van organisatorische aard,

de

Ouderbijdroge
om de activiteiten te kunnen bekostigen, wordt jaarlijks aan alle ouders
een vrijwillige bijdrag! gevraagd. De hoogte en besteding van deze
brldrage vindt u op de wtbtit" van de school.

Aonmelding OudeÍvereniging
Bij het inschrijven van uw kind op school, wordt u geïnformeerd over de
inschrijving bij de oudervereniging,

Contact

0 nd e í,t,,,
derraad

voor overige informatie of vragery kunt u terecht op de website
of natuurlijk bij een van ons. ook kunt .J een mail sturen naar ons
e
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res : oude rraad. devo

nder@ stgboom. nl

