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OUDERRAAD
ALGEMEEN

De ouderraad van OBS Den Velde is er voor de 
belangen van ouders, school en kinderen. De 
ouderraad telt 7 leden. De leden nemen zitting voor 
een periode van twee jaar. Jaarlijks treedt 1/3 af, 
maar kan zich herkiesbaar stellen. De leden kunnen 
maximaal zes jaar zitting hebben in de ouderraad.

De ouderraad helpt het team met het organiseren van 
het paasfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes 
en schoolkamp voor de kinderen. 

Heeft u suggesties voor de ouderraad, dan kunt u die 
melden bij school (directie@obsdenvelde.nl). Of
rechtstreeks bij één van de ouderraadsleden.

U begrijpt dat dit alles niet mogelijk is zonder dat wij hulp 
krijgen van veel vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze 
een steentje bijdragen. Laten we er samen, voor onze 
kinderen een extra schitterende schooltijd van maken!

OUDERRAAD

      

Alles wat wij als 
ouderraad doen, 
is alleen mogelijk 
dankzij de steun 
en inzet van alle 

ouders.
 

Zonder de ouder-
bijdrage en de hulp 
bij het ophalen van 
oud papier en ti-
jdens de activitei-
ten, waren al die 
leuke en gezellige 
momenten niet 

mogelijk.

We hopen van 
harte, dat als er 
een beroep op u 
wordt gedaan, u 
mee wilt doen. En 
het is nog gezellig 

ook!

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
WAAROM EEN BIJDRAGE

Basisonderwijs is (in principe) kosteloos. 
Toch wordt er jaarlijks aan de ouders een 
bijdrage gevraagd om bepaalde activitei-
ten te bekostigen. De samenstelling van de 
ouderbijdrage wordt besproken tijdens de 
Zakelijke Ouderavond en wordt zo nodig op 
de Zakelijke Ouderavond herzien.

De ouderbijdrage is bedoeld voor uitgaven 

die het schoolbestuur niet vergoed krijgt 
door het Rijk. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om: een afscheidscadeautje voor de leer-
lingen van groep 8 als ze van school gaan, 
een excursie, een sinterklaas- of kerstfeest 
en de presentjes die daarbij horen, de or-
ganisatie van bijzondere projecten, aan-
schaf aanvullend lesmateriaal enzovoort.

FEESTELIJKE OUDERAVOND
TOP AMUSEMENT!

Elk jaar wordt de Feestelijke Ouderavond georganiseerd. Het team stu-
deert met de leerlingen een avondvullend programma in. De 
ouderraad zorgt voor hand- en spandiensten. Tevens wordt er een loterij 
georganiseerd, niet alleen voor de gezelligheid en de lol, maar ook om 
kosten van zaalhuur, catering, aanschaf musicalspullen etc. te drukken.

Na de renovatie van het schoolplein is  er een werkgroep onderhoud schoolplein opgericht 
door de OR, bestaand uit twee OR leden. 
Voor het uitvoeren wordt er  een beroep op u als ouders gedaan om te helpen een en 
ander uit te voeren. U wordt ingeroosterd en kunt het rooster ook bekijken op de website. 
Indien u verhinderd bent kunt u onderling ruilen. Het is de bedoeling dat u dit zelf regelt.

PLEINONDERHOUD
SCHOOLPLEIN EEN VEILIGE, SCHONE EN FIJNE SPEELPLEK



OUD PAPIER
AL VELE JAREN HALEN WIJ SAMEN MET BUURTVRIJWILLIGERS HET OUD PAPIER OP

SCHOOLMARKT
DE JAARLIJKSE SCHOOLMARKT

Door te helpen met het ophalen van oud papier maken de ouders heel veel mogelijk. Het 
geld dat maandelijks wordt opgehaald komt allemaal ten goede van de kinderen. 

Hierbij valt te denken aan extra boeken, spelmateriaal, schoolreisjes en andere zaken die niet 
uit het onderwijsbudget worden vergoed. Het geld is dan ook een welkome aanvulling 
Om de oud-papieractie tot een goed einde te brengen vragen we de hulp van alle ouders. 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een schema gemaakt waarin alle gezinnen inge-
deeld staan. De kinderen krijgen de lijst mee, waarop u kunt lezen wanneer u aan de beurt 
bent. Deze is ook te vinden op de website. Met vele handen maken we licht werk!

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u ruilen met iemand van de lijst. Voor verdere vragen kunt u 
terecht bij de voorzitter van de ouderraad.

Op een zaterdag organiseert de 
ouderraad de jaarlijkse school-
markt. Op deze dag wordt het 
schoolplein omgetoverd in een 
gezellig marktplein. Op het plein 
staat een rad van avontuur, een 
spellencircuit, een kraam met 
perkplanten en een rommel-
markt. De kinderen kunnen zelf 
een plekje huren om hun eigen 
spulletjes te verkopen. Ook een 
kop koffie en een lekkere snack 
worden aangeboden. De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan de ouderraad en wordt dus 
ook volledig ten behoeve van 
de kinderen besteed.

Echter voor schoonmaak is structureel te weinig geld (en uren) beschikbaar. Daarom wordt 
door de OR een beroep op u gedaan om twee keer per jaar te helpen met schoonmaken. U 
wordt ingeroosterd en kunt het rooster ook bekijken op de website. Kunt u niet op de aange-
geven datum, probeer dan zoveel mogelijk te ruilen met iemand die op een andere datum 
staat ingeroosterd. Verzoek om zelf een emmer en doeken mee te nemen. Schoonmaakmid-
delen zijn op school aanwezig. We beginnen om 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. En hoe meer 
ouders er komen des te gezelliger het is, en voor de koffie wordt gezorgd!

Graag doet de ouderraad beroep op ouders/verzorgers om mee te helpen bij activiteiten 
en hand en spandiensten te verrichten. Elk jaar geven we een formulier mee waarop u aan 
kunt geven met welke activiteit u kunt of wilt helpen. 
Deze werkgroepen bestaan uit een teamlid, een of meerdere leden van de OR en ouders 
die zich voor een betreffende werkgroep hebben opgegeven. In tweevoud, zodat zowel 
de vader als de moeder een eigen formulier in kan vullen. Een school kan bijna niet zonder 
betrokkenheid van ouders.  

ZAKELIJKE OUDERAVOND
INFORMATIE AVOND

In september/oktober vindt de Zakelijke Oud-
eravond plaats. Dit is het moment waarop de 
ouderraad verantwoording aflegt voor de 
financiële stand van zaken en een terugblik 
geeft op het afgelopen jaar. Ook wordt op 
deze avond de vrijwillige ouderbijdrage af-
gesproken voor het komende schooljaar. 

Tijdens het tweede deel van deze avond 
geven de leerkrachten uitleg over het school-
programma voor het komende schooljaar. 

AVONDVIERDAAGSE
HARDENBERG

De ouderraad coördineert de avondvierdaagse voor alle kinderen (en begeleiders) die in 
schoolverband meelopen. Dat omvat het verzorgen van de inschrijvingen en het innen van 
het inschrijfgeld, het verkennen van de route om te bepalen waar een veilige drinkpost kan 
worden opgezet, het indelen van begeleidende ouders en leerkrachten (zowel wandelaars 
als bezetting van de drinkposten), het verzorgen van koffie, thee, limonade, koekjes, appels 
op de pauzeplaats.

SCHOONMAAK
EEN SCHONE SCHOOL, EEN GEZONDE ZAAK

WERKGROEPEN 
MET DE HULP VAN OUDERS KUNNEN VEEL ACTIVITEITEN WORDEN UITGEVOERD


