Jaarplan ouderraad Mytylschool de Trappenberg 2015-2016
Met enthousiasme presenteren wij u ons jaarplan 2015-2016
Het afgelopen jaar hebben we veel van onze plannen kunnen realiseren en daarop bouwen
we het komende jaar voort. In dit jaarplan geven we u een overzicht van onze activiteiten.
Vier van onze ouderraad-leden hebben afgelopen jaar afscheid genomen. Toos de Blok
(voorzitter), Wil Hovius, Saskia de Vries en Kim van Gend. We willen hen alle vier nogmaals
bedanken voor hun fantastische inzet.
Uit het DGO komt Marijke Kreuning en uit het SO Kirsten Van Miltenburg-Jonkers dit jaar de
ouderraad versterken. We hopen uit de onderbouw van het SO ook nog een enthousiaste
ouder in de ouderraad te krijgen.

Speerpunt 2015-2016: Samenbrengen en informeren
Wij als ouderraad willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor de ouders die wij
vertegenwoordigen. Daartoe ondernemen wij dit jaar de volgende acties:
-

Jaarplan verspreiden onder de ouders via e-mail met link naar de internetsite van
school.

-

Zichtbaar zijn voor de ouders gedurende verschillende momenten in het jaar (o.a.
themamiddag, ouderavond, Sinterklaas, Kerst, ouderborrel tijdens rapportavonden,
zowel voor SO als VSO, ontvangen met koffie van de ouders bij de VSO feesten).
Ouders informeren over onze activiteiten via de Vogelvlucht, de Nieuwsberg en de
schooljaarkalender.

-

Verspreiden van de ”Nieuwsberg” om ouders over uiteenlopende thema’s te
informeren.

-

Organiseren van 4 koffie-ochtenden.

Deelname aan klankbordgroepen
2 leden van de Ouderraad werken mee in de Bibliotheek.
Een ouder is ook lid van de MR.
Wilt u van gedachten wisselen of heeft u vragen ten aanzien van deze onderwerpen, dan
kunt u contact met ons opnemen.

Sinterklaas en Kerst
De groepsleiding krijgt per kind euro 8,- voor een cadeau of surprise. Hiervan kunnen
individuele cadeaus worden gekocht maar ook kan de leerkracht kiezen om een deel van
het geld voor een gezamenlijk cadeau te gebruiken. Het strooigoed zal door de ouderraad
worden ingekocht. De ouderraad zorgt voor vrijwilligers voor het versieren en verzorgt koffie
voor de aanwezige ouders tijdens de ontvangst van Sinterklaas.
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Ook zorgt de ouderraad voor het bijeen brengen van vrijwilligers voor het versieren van de
hal met kerst en bieden wij de taxichauffeurs aan het eind van het jaar warme chocomel
aan in de hal.

Nieuwsberg
De Nieuwsberg blijft een vaste activiteit van de ouderraad. Vóór elke vakantie willen we een
Nieuwsberg uitgeven.
De Nieuwsberg is ook te lezen op de website van school.

Koffie-ochtend
Om ouders de gelegenheid te geven met elkaar in contact te komen organiseren we dit jaar
4 koffie-ochtenden in het theehuis van de Trappenberg. In 2015 zal de eerste zijn op vrijdag
11 september, de 2e op woensdag 11 november. In 2016 staan ze gepland voor vrijdag 18
maart en woensdag 25 mei.
Iedereen is van harte welkom!

Schoolkamp
Dit jaar betaald de ouderraad ook mee aan het schoolkamp. Per kind wordt er 5 euro
overgemaakt ten behoeve van het kamp.

Informatie vanuit school
De ouderraad wordt in de vergaderingen op de hoogte gehouden van belangrijke zaken
die op school spelen. Zaken zoals de nieuwbouw, hygiëne, veiligheid, pestprotocol,
veranderingen binnen de onderwijsstructuur op school en de motie Siderius (PGB inzetten op
school).

Tot slot:
De ouderraad nodigt u van harte uit eens te komen helpen op school. Vele handen maken
licht werk en daarbij is het een mooie gelegenheid leerkrachten en ouders te ontmoeten. De
kinderen vinden het bovendien prachtig!
Via de Nieuwsberg of leerkracht houden wij u op de hoogte. U bent verder welkom op onze
OR vergaderingen. Ook kunt u ons aanspreken in de wandelgangen en via e-mail:
secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl.
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Begroting 2014-2015

Inkomsten
Ouderbijdrage

5400

Totaal

5400

Uitgaven
Aktiviteiten kinderen

2770

Aktiviteiten ouders

300

Aktiviteiten school

100

Nieuwsberg

150

Reserveren lustrum school

450

Onvoorzien

1630

Totaal uitgaven

5400
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