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JAARPLAN OUDERRAAD MYTYLSCHOOL DE TRAPPENBERG 2014-2015
Met enthousiasme presenteren wij u ons jaarplan 2014-2015.
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.
Aan het begin van het jaar heeft Saskia de Vries zich aangemeld als ouderraad-lid. We zijn heel blij
met haar versterking.

SPEERPUNT 2014-2015: COMMUNICATIE
Het onderwerp “communicatie” blijft onze speciale aandacht krijgen. Wij 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.

•
•

Ouders informeren over onze activiteiten via de klassenouders, de Vogelvlucht en de
schooljaarkalender.
Verspreiden van de “Nieuwsberg” om ouders te informeren.

•
•

Organiseren van 3 koffie-ochtenden.
Organiseren van een thema-middag.

DEELNAME AAN KLANKBORDGROEPEN
Enkele leden van de ouderraad nemen deel aan de klankbordgroep “Nieuwbouw”. Wij hopen u
goed te vertegenwoordigen ten aanzien van dit belangrijke onderwerp. Ook denken enkele
Ouderraadleden mee in de ontwikkeling van het OnderwijsPlan.
Op verzoek van de directie neemt een ouderraad-lid zitting in de sollicitatiecommissie voor een
nieuwe afdelingsleider voor het DGO.
2 leden van de Ouderraad werken mee in de Bibliotheek.
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.

THEMA MIDDAG
De thema-middag zal komend jaar zijn: 28 maart 2015.

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 2 koffieochtenden in het theehuis van de Trappenberg. In 2015 zal de eerste zijn op woensdag 9 april 2015.
Op woensdag 4 februari is de 2e en de laatste is op vrijdag 29 mei.
Iedereen is van harte welkom!

PASSEND ONDERWIJS EN BEZUINIGINGEN
De ouderraad volgt de ontwikkelingen betreffende de bezuinigingen in het speciaal onderwijs en ook
de plannen betreffende het “passend” onderwijs op de voet. De ontwikkelingen hebben in de
toekomst grote gevolgen voor “cluster 3” kinderen. Het onderwerp staat hoog op onze agenda,
waarbij wij er wel voor willen waken dat de kerntaken van de ouderraad niet in het gedrang komen.

OVERIG
Onze voorzitter Toos de Blok heeft ook zitting in de Medezeggenschapsraad. Mocht u
onderwijsgerelateerde zaken willen bespreken dan kunt u hierover contact met haar opnemen (in
haar hoedanigheid van MR lid).

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
Totaal

5400
5400

Uitgaven
Administratie
Activiteiten kinderen
Activiteiten ouders

100
1800
2800

Activiteiten school
Nieuwsberg
Reserveren lustrum school

100
150
450

Onvoorzien
Totaal uitgaven

5400
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