Jaarplan ouderraad Mytylschool de Trappenberg 2017-2018
Met enthousiasme presenteren wij u ons jaarplan 2017-2018
Het afgelopen jaar hebben we helaas niet alle plannen kunnen realiseren doordat wij een tekort
hebben aan ouderraadsleden maar we hopen komend jaar nieuwe ouderraadsleden te
verwelkomen. In dit jaarplan geven we u een overzicht van onze activiteiten.
We zijn dus voor het komende schooljaar op zoek naar enthousiaste ouders die de ouderraad
willen komen versterken.

Speerpunt 2017-2018: Samenbrengen en informeren
We willen als ouderraad 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, ontvangst met koffie / thee van de ouders bij de VSO feesten). Ouders
informeren over onze activiteiten via de Vogelvlucht, de Nieuwsberg, ouderraad facebook
pagina en de schooljaarkalender.

-

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

Wanneer er meer ouderraadsleden zijn kunnen we extra activiteiten, zoals een themadag,
vormgeven.

Deelname aan klankbordgroepen
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 ouderraad zorgt voor vrijwilligers voor het versieren en verzorgt koffie of thee met wat lekkers
voor de aanwezige ouders tijdens de ontvangst van Sinterklaas.
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.

Informatie vanuit school
De ouderraad wordt in de vergaderingen op de hoogte gehouden van de voor de OR belangrijke
zaken die op school spelen. Zaken zoals de nieuwbouw, hygiëne, veiligheid en het pestprotocol.

Tot slot:
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 5 dames. Om de ouderraad goed te laten draaien
hebben we nog tenminste 3 ouderraadsleden nodig. Lijkt het u leuk om iets meer bij school
betrokken te zijn en vindt u het leuk om ook eens van gedachten te kunnen wisselen met andere
ouders ? Kom ons dan helpen de school te ondersteunen en meldt u aan !
De ouderraad nodigt u ook van harte uit eens te komen helpen op school. Vele handen maken
licht werk en bovendien is het een mooie gelegenheid leerkrachten en ouders te ontmoeten. De
kinderen vinden het bovendien prachtig!
Via de Nieuwsberg houden wij u op de hoogte. U bent verder van harte welkom om een keer naar
onze vergadering te komen. Graag even aanmelden van tevoren via de mail.

Ook kunt u ons aanspreken in de wandelgangen en bereiken via e-mail:
ouderraad.trappenberg@dekleineprins.nl.
U kunt zich ook aanmelden bij de besloten facebookpagina van de ouderraad de Mytylschool de
Trappenberg.
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Begroting 2017-2018
Inkomsten
Ouderbijdrage
Totaal

4.200
4.200

Uitgaven
Aktiviteiten kinderen
Aktiviteiten ouders
Aktiviteiten school
Nieuwsberg
Reserveren nieuwe school
Onvoorzien

2.500
300
200
150
450
600

Totaal uitgaven

4.200

Ouderraad Mytylschool de Trappenberg
Saldo-overzicht van juli 2017
Betaalrekening:
Spaarrekening:

4.000
8.920

Spaargeld voor Lustrum:
Spaargeld Lustrum gaat voor de nieuwe
school gebruikt worden.

3.600

