Jaarverslag Ouderraad IKC De Piramide
Schooljaar 2016-2017

Ouderraad (OR)
Maandag 22 augustus 2016 begon het schooljaar 2016-2017 met veel bekende gezichten in
het OR-team. In de 2e helft van het schooljaar is zowel Karin van Leeuwen (december 2016)
als René Hendriks (juni 2017) gestopt als OR-lid. OR-activiteiten kosten een bepaalde tijd en
inzet. Zij hebben aangegeven zich te willen blijven inzetten, maar in de vorm van hulpouders.
De OR van De Piramide bestaat op de laatste schooldag van dit schooljaar uit 7 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

:
:
:
:

Heidi Alting
Micha Verlaan
Ramona Hansen
Manon Cortjens
Kim Mourits
Natascha Schmale
Natascha Schimmelpenningh

Vergaderingen
Gemiddeld vindt er eenmaal per 6 weken een OR-overleg plaats. Er hebben tijdens dit
schooljaar 6 OR-vergaderingen plaatsgevonden. De vergaderingen vonden plaats op de locatie
Fivelingo van IKC De Piramide op: vrijdag 16 september 2016, vrijdag 18 november 2016,
vrijdag 20 januari 2017, vrijdag 17 maart 2017, vrijdag 23 mei 2017 en vrijdag 9 juni 2017.
Tijdens de vergaderingen was er geregeld een Directie- of teamlid van school aanwezig.
In de vergaderingen zijn naast de verschillende activiteiten ook onderwerpen besproken, zoals
de nieuwe schoolbibliotheek, communicatie en samenwerking, EHBO/BHV-activiteiten.
Activiteiten
De activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen. In deze werkgroepen heeft 1 OR-lid
of meerdere OR-leden zitting naast enkele teamleden. Onze OR-leden houden draaiboeken bij
van alle werkgroepen. Gelukkig hebben wij ook dit jaar weer veel hulp gekregen van ouders.
De OR is betrokken bij de organisatie van de volgende activiteiten:
-

Dag van de Leerkracht
Sinterklaasfeest
Kerst, koek-en-zopie ouders
Boekenbal / disco
Voorleesontbijt
Sportdag
Koningsspelen incl. ontbijt
Avondvierdaagse
Schoolreis
Zomerfeest
Musical groep 8
Overige sportactiviteiten

De OR heeft zich afgelopen schooljaar o.a. bezig gehouden met:
-

-

Activiteiten: traditiegetrouw werd er door OR-leden geholpen bij bovenstaande
activiteiten. Deze activiteiten hebben voornamelijk plaatsgevonden dankzij uw financiële
ondersteuning (ouderbijdrage).
Herkenbaarheid: zowel de OR-leden als EHBO’ers/BHV’ers zullen duidelijk herkenbaar
zijn tijdens activiteiten.
Meer aandacht besteden aan gezonde producten.
Lief en Leed: ook afgelopen jaar zijn er kaartjes verstuurd, bloemen en/of cadeautjes
geregeld voor teamleden of leerlingen bijv. in geval van ziekte, overlijden, huwelijk,
geboorte of jubilea.

Tot slot kunnen wij geregeld hulp van ouders gebruiken bij de vele activiteiten. Ouders
kunnen zich bij ons aanmelden via ons e-mailadres: or-depiramide@hotmail.com of via het
hulpouderformulier. Wij verwijzen u graag naar de website van IKC De Piramide:
www.ikcdepiramide.nl/overlegorganen/or. Hier kunt u nogmaals nalezen wat de OR nu
eigenlijk doet en wie er plaats hebben genomen in de OR.

Mede namens de OR en voorzitter Heidi Alting,
onderteken ik als secretaris Ouderraad IKC De Piramide, Micha Verlaan

