Ouderraad
IKC De Piramide heeft een actieve Ouderraad die de belangen van ouders en kinderen op school
behartigt. De Ouderraad wordt ook wel afgekort met de term OR. De OR bestaat uit een groep
enthousiaste ouders die de school en de kinderen een warm hart toedraagt. De OR wil naast het
leren, de schooltijd voor de kinderen leuker maken, zodat onze kinderen met plezier naar school gaan.
Wat doet een OR?
De OR is een vertegenwoordiging van de ouders en zij kan de Medezeggenschapsraad (MR)
adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn, maar bovenal is de OR een
organisatiecomité dat zorgt voor:





ondersteuning bij schoolse en buitenschoolse activiteiten
het organiseren en uitvoeren van feesten en projecten
het beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage
een goede en prettige sfeer op school

Activiteiten die in nauwe samenwerking met de leerkrachten worden georganiseerd, zijn bijvoorbeeld:












Sinterklaasfeest
Kerstviering
Schooldisco
Voorleesontbijt
Koningsspelen
Avondvierdaagse
Schoolreisje
Zomerfeest
Afscheid groep 8
Diverse sportactiviteiten

De OR-leden komen één keer per zes weken bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen
hebben onder andere als doel om de samenwerking van de werkgroepen te volgen en elkaar te
ondersteunen. Er wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij actief deelneemt in enkele werkgroepen. Een
werkgroep bestaat meestal uit twee leden van de OR en doorgaans twee leden van het onderwijzend
team. Op deze manier is de OR het aanspreekpunt voor een activiteit. Afhankelijk van de activiteit
komt een werkgroep een aantal keer bijeen. De OR-leden spelen een ondersteunende rol. Te denken
valt aan: informatie inwinnen bij bedrijven, boodschappen doen en ondersteuning op de dag zelf.
Ouderbijdrage
De bovengenoemde activiteiten hebben vaak een feestelijk tintje en worden betaald van het geld van
de ouderbijdrage. Daarnaast ondersteunt de OR de school financieel bij uitgaven voor bijvoorbeeld de
bibliotheek en het documentatiecentrum. In het begin van het schooljaar ontvangt u een brief over de
ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is wel noodzakelijk als inkomstenbron voor de
OR om de activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.
Het IBAN rekeningnummer van de OR is: NL64.INGB.0002.7922.74 t.n.v. Ouderraad De Piramide.
Samenstelling
De OR kiest in de eigen gelederen een bestuur, bestaande uit een:
 Voorzitter: leidt de OR-vergaderingen en communiceert namens de OR met de Directie.
 Secretaris: notuleert de OR-vergaderingen, stuurt de agenda en notulen rond, verzorgt de
correspondentie en maakt jaarlijks een verslag van de georganiseerde activiteiten.
 Penningmeester: int de jaarlijkse ouderbijdrage, stelt een begroting op, beheert en bewaakt de
budgetten en stelt een financieel jaarverslag op.

Naast het bestuur bestaat de OR uit nog een aantal OR-leden. De bestuursleden hebben ook zitting in
de werkgroepen. Elk bestuurslid heeft maximaal drie jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. De
OR beschikt sinds 21 juni 2013 over een Reglement van de OR.
Elke ouder of verzorger die een kind op onze basisschool heeft, kan zich aanmelden voor deelname in
de OR. Heeft u interesse om deel te nemen in de OR en andere ouders te ontmoeten? Neem dan
contact met ons op!
Wie zitten er in de OR?
In het schooljaar 2017-2018 bestaat de OR uit:
Bestuur OR-leden
Heidi Alting, voorzitter
Micha Verlaan, secretaris
Ramona Hansen, penningmeester

Lid vanaf
jun-2012
okt-2011
jan-2013

Vader of moeder van
Robin (groep 8B) en Indy (groep 4C)
Ezra (groep 8A) en Yenne (groep 5A)
Jill (groep 4A)

OR-leden
Kim Mourits, lid
Manon Cortjens, lid
Natascha Schimmelpenningh, lid
Natascha Schmale, lid

Lid vanaf
sep-2011
apr-2015
aug-2016
aug-2016

Vader of moeder van
Kevin (groep 7A) en Isabel (groep 4A)
Fairyn (groep 4B) en Yfar (groep 2A)
Finnety (groep 2B)
Emi (groep 6B), Stijn (groep 4B) en Ise (2A)

Contact
Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief Papyrus. Bij de activiteiten kunnen
wij ook hulp van andere ouders gebruiken. Mocht u af en toe willen helpen, dan kunt u het formulier
“Aanmeldformulier hulpouder” invullen (zie link op deze website) en inleveren bij de leerkracht van uw
kind. Sponsors nodigen wij overigens ook van harte uit om contact met ons op te nemen!
Naast de genoemde activiteiten kan het ook voorkomen dat andere ouders een lid van de OR
aanspreken over zaken die hen bezighouden aangaande de school. Zij ervaren de leden van de OR
vaak als intermediair en komen soms met zaken die ze niet direct met het schoolteam kunnen of
willen bespreken. Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR? Schroom niet, en spreek onze ORleden gerust aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar: or-depiramide@hotmail.com.
Wij gaan er met z’n allen weer een geweldig schooljaar van maken!
Met vriendelijke groeten namens Ouderraad IKC De Piramide

v.l.n.r. boven: Natascha S. en Kim
v.l.n.r. onder: Ramona, Natascha, Heidi, Manon en Micha

