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Meld je aan voor de OR!
van de basisschool Willibrord
Misschien heb je er ook wel eens over nagedacht: ‘in de ouderraad, is dat wat
voor mij?’, ‘wat doet de ouderraad?’, ‘hoe vaak moet ik iets doen?’ en
‘hoeveel tijd kost dit?’.
Daarom deze profielschets voor nieuwe ouderraadsleden!
Als OR-lid help je mee met het organiseren van allerlei leuke extra activiteiten
op school, zoals de sinterklaasviering, kerst, carnaval, Pasen, Koningsspelen,
sportdagen, het schoolreisje en het zomerfeest. Kortom: alles wat de school
extra leuk maakt! Daarnaast denk en beslis je mee over belangrijke
schoolzaken.
Eigen ideeën en inbreng worden erg gewaardeerd. Naast de vergaderavonden
(ongeveer 1x per maand), organiseer je in een kleinere groep OR-leden een
paar activiteiten. Natuurlijk gebeurt dit in overleg, zodat je je creativiteit kwijt
kunt in de activiteiten waar je ook echt iets mee hebt. Het is handig dat je
tijdens die activiteit op school bent om te zorgen dat de plannen ook goed
uitgevoerd worden. Er wordt van je verwacht dat je per schooljaar aan
minimaal 3 activiteiten meewerkt. Je regelt en organiseert graag, en je vindt
het leuk om samen te werken. Je bent creatief, steekt graag de handen uit de
mouwen en vindt het leuk om op en voor school bezig te zijn.
Als OR-lid word je voor 3 jaar benoemd, daarna is het mogelijk om herkozen
te worden. Als je (jongste) kind van school gaat eindigt je OR-lidmaatschap
automatisch.
Wil je meer weten? Informeer dan ook eens bij de huidige OR-leden:
Imelda Langerak (voorzitter - aftredend), Linda de Lange (secretaris),
Bianca Hart (penningmeester), Jacomien ’t Hart, Sabrina van den Hoek,
Charlotte de Heij, Marjan van Eijk, Patricia Gerritsen en Leonie Mulder.

Lijkt het je wat? Laat het ons weten!
Twijfel je nog? Help een keer mee tijdens een activiteit
of kom naar een vergadering!

Wist je dat…
De school zonder ouderraad veel
minder leuke dingen zou doen!
Je als OR-lid zo goed mogelijk de
belangen van alle ouder(s)/verzorger(s)
en hun kinderen behartigt.
De ouderraad naast het organiseren
van de feestjes en extra activiteiten ook
meedenkt over de ontwikkelingen in de
school.
Je als OR-lid de belangstelling en
betrokkenheid van andere
ouders/verzorgers stimuleert.
De ouderraad op zoek is naar een
nieuwe penningmeester met ingang van
het schooljaar 2021-2022.
Iedere ouder/verzorger met kinderen
op onze school lid kan worden van de
ouderraad.
Er ieder jaar weer ruimte is voor nieuwe
OR-leden!
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