
 
 
   

 

Vacature   Ouderraad  

 

 

 

De   ouderraad   heeft   altijd   plaats   voor   nieuwe   enthousiaste   ouders   die   de   Ouderraad   de   komende   jaren   willen  

versterken.   

 

Wat   zijn   onze   taken:  

● Het   organiseren   en   begeleiden   van   verschillende   activiteiten   samen   met   het   onderwijsteam   van   bs   De  

Sprongh.   Soms   gaat   het   om   inkopen   doen,   soms   om   het   versieren   van   de   school,   het   aanspreken   en  

regelen   van   hulpouders,   opruimen,   inspelen   op   spontane   acties   van   de   leerkrachten,   stukje   informatie  

schrijven   voor   de   nieuwsbrief,   het   organiseren   en   begeleiden   van   het   schoolreisje,   etc.  

● Samenwerken   met   andere   OR-leden,   de   leerkrachten   en   directie.   

● Meedoen   en   meedenken   in   vergaderingen.   Er   wordt   ca.   7   keer   per   schooljaar   vergaderd   in   de   avonduren.  

Dit   op   wisselende   dagen.   Tijdens   deze   vergaderingen   bespreken   we   nieuwe   activiteiten,   de  

voorbereidingen,   is   er   extra   hulp   nodig   en   na   de   activiteiten   evalueren   we   wat   goed   ging   en   wat  

eventueel   beter   kan.  

   

Op   de   website   van   school   en   in   de   informatiegids   die   u   via   de   mail   ontving   kunt   u   nog   meer   informatie vinden  

over   de   ouderraad   van   de   basisschool   De   Sprongh.  

De   ouderraad   is   er   voor   de   activiteiten   maar   is   ook   een   klankbord   tussen   school,   leerkrachten   en   ouders.  

 

Wij   zijn   dringend   op   zoek   naar   een   (tijdelijke)secretaris   én   nieuwe   ouderraadsleden   met  

ingang   van schooljaar   2020-2021.  

   

De   verwachte   tijdsbesteding   is   gemiddeld   +/-   3   a   4   uur   per   maand   (inclusief   de   vergaderingen),   en   kan   een   piek  

vertonen   bij   een   bepaalde   activiteit.   Wilt   u   meer   weten   over   de   activiteiten   van   de   OR,   wilt   u   zich   aanmelden   als  

nieuw   OR-lid   of   graag   een   keer   meekijken   tijdens   een   vergadering?   Neem   dan   contact   op   met   Femke   van   Hout  

voorzitter   OR,   of   stuur   een   e-mail   naar    or.desprongh@gmail.com  

   

We   horen   graag   van   u!  
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