September 2017

NIEUWSBRIEF OUDERRAAD
Tijdens de informatieavonden heeft de Ouderraad informatie gegeven over wat de Ouderraad doet.
We verspreiden deze informatie ook via de nieuwsbrief zodat het iedere ouder bereikt.
Wat doet de OR?
De Ouderraad (OR) van de Maximaschool heeft als doel om het plezier van de leerlingen op school te
bevorderen door leuke activiteiten (mee) te organiseren. De OR bestaat uit een enthousiaste groep
ouders die zich, samen met leerkrachten en medewerkers van school, inzet om allerlei activiteiten
van de Maximaschool te organiseren, zoals het jaarlijkse Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste
schooldag. Vorig jaar hebben we de Lentefair georganiseerd.
De ouderbijdrage
De Ouderraad heeft een eigen begroting en legt verantwoording af aan de MR. De inkomsten van de
OR bestaan uit de ouderbijdrage. Afgelopen jaar was dit € 20,- voor het eerste kind, € 17,50 voor het
tweede kind, € 15,- voor het derde kind en voor ieder volgend kind € 0,-. Begin oktober wordt de
bijdrage voor dit schooljaar door de MR vastgesteld.
De kosten bestaan uit de kosten die we maken voor de activiteiten. Denk hierbij aan
- Inkopen versiermateriaal (Sinterklaas, kerst, Kinderboekenweek);
- Het Sintcadeautje, en ook het schoencadeautje en snoepgoed voor het Pyjama zingen;
- In 2017 zijn er op kosten van de OR 2 pietenpakken gemaakt;
- Een kleine attentie met Kerst;
- Kerstontbijt/-brood, Matzes met Pasen, inclusief pakjes drinken
- Huren van het podium en inkopen van prijsjes voor de laatste schooldag
Het schoolreisje wordt niet uit de ouderbijdrage betaald. Ook worden er geen lesmiddelen van
betaald.
Daarnaast krijgt iedere klas een klassenbudget waar de leerkrachten leuke dingen van kunnen doen
met hun klas (bijv. uitjes, uitnodigen sprekers in de klas, kerststukjes maken, themamaterialen).
Ouders kunnen hiervoor ideeën aandragen bij de leerkracht.
Ouderparticipatie
De leden van de Ouderraad organiseren veel zelf. Ook dit jaar hebben we weer hulp van de ouders
nodig. Binnenkort ontvangen de klassenouders een mail met de activiteiten die we vanuit de
ouderraad organiseren en de hulp die daarbij nodig is. Zodat iedereen al vroeg kan intekenen op
bepaalde activiteiten. Het schema kan door de klassenouders ook gebruikt worden om andere
activiteiten in te zetten en bij te houden wie bij welke activiteit heeft geholpen. Vele handen maken
licht werk en als iedereen 1x per jaar iets doet, moeten we een heel eind komen. We hopen dat we
op jullie bijdrage kunnen rekenen!
Leden gezocht
We hebben een aantal hele trouwe OR-leden. En het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe leden
ingestroomd. We zijn op zoek naar meer nieuwe OR-leden.
Wat wordt er van een OR-lid verwacht?
We vergaderen ongeveer 1x per 6 weken. Daarnaast help je dus mee bij bepaalde activiteiten.
Als lid van de ouderraad word je betrokkenheid bij de school vergroot, je krijgt meer en ander
contact met het team en krijgt meer mee van hoe het er op school aan toe gaat. Bovendien vinden
de kinderen van de OR-leden het vaak leuk om hun ouder(s) ook op een andere manier op school
tegen te komen. Heb je interesse of wil je meer weten? Je kunt de OR bereiken via
or@maximaschool.nl

