Beste ouders

Als u een kind op basisschool Het Lover heeft kunt u
lid worden van de ouderVERENIGING.

Namens de ouderraad:

In de ouderRAAD zit een afvaardiging van deze
oudervereniging.

Welkom op de basisschool Het Lover!
Uw kind is pas begonnen op deze school en van de
directie en/of leerkracht heeft u allerlei informatie
ontvangen over schoolzaken.

Maar ook over de ouderraad op deze school valt
van alles te melden.
In deze folder stellen wij ons als ouderraad (OR)
graag aan u voor. De reden is simpel:
Wij vertegenwoordigen u als ouder en brengen u
graag op de hoogte van wat wij doen. Wij hopen
op deze manier de drempel wat lager te maken
en een goed contact met u op te bouwen.

Leden ouderraad
2018-2019
Voorzitter:
 Linda van Veggel
moeder Zara (groep 8), Mick (groep 7) en
Jette (groep 5)
Secretaris:
 …………
Penningmeester:
 Jessica van de Burgt
Moeder Jendé (groep 8) en Xani (groep 7)
Overige leden:
 Jolanda Martens
Moeder Lars (groep 7) en Isa (groep 5)
 Mariël van den Hurk
Moeder Niels (groep 5)
 Kim Verberne
Moeder Fay (groep 8) en Vince (groep 5)
Dit schooljaar bestaat de OR uit 5 leden.
Graag verwelkomen wij meer leden.
Bent u geïnteresseerd, wilt u helpen, heeft u vragen,
opmerkingen of suggesties: spreek ons aan of stuur
een mailtje naar ouderraad@hetlover.nl

Samen voor een leuke basisschooltijd:
Zonder de betrokkenheid van ouders en
leerkrachten kunnen er geen extra activiteiten
plaatsvinden, die de schooltijd voor uw
kind(eren) bijzonder maken.
Hoe leuk is het niet als uw kind later kan
terugkijken op een fijne
tijd op de basisschool.
Hiervoor is de hulp van
ouders onontbeerlijk.
De ouderraad kan altijd
hulp gebruiken bij het organiseren of uitvoeren
van activiteiten. Vele handen maken immers
licht werk.
Wat doen wij:
Als ouderraad vertegenwoordigen wij de
ouders van de school. Wij proberen de ogen en
oren te zijn van de ouders en zorgen ervoor dat
de lijntjes tussen school en ouders zo kort
mogelijk zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
communicatie met de klassenouders, de
verkeersveiligheid rondom de school, de
financiering van bv de schoolshirts.
Ook beheren wij de vrijwillige ouderbijdrage.
Met o.a. deze ouderbijdrage worden er, naast
het gewone lesprogramma, activiteiten
gefinancierd. Deze activiteiten worden door
ons, met hulp van andere ouders en
leerkrachten georganiseerd.

Ouderbijdrage:
Voor een goed functioneren is de OR afhankelijk
van de ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de
ouderbijdrage 17,50 per kind.
Bent u door omstandigheden niet in de
mogelijkheid de ouderbijdrage te voldoen, dan
kunt u altijd contact opnemen met de directeur
van de school.
Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage
van Stichting Leergeld. Bij Stichting leergeld kunt
u -onder bepaalde voorwaarden- een bijdrage in
de kosten van school en clubs aanvragen.
Wij rekenen op een 100% deelname van de
ouders. Wij gaan ervanuit, dat er voor iedere
omstandigheid een passende oplossing gevonden
kan worden.
Wat gebeurt er met uw ouderbijdrage:
Van de ouderbijdrage wordt veel bekostigd dat
niet met onderwijs en lesmateriaal te maken
heeft.
U kunt denken aan:
- de versieringen rondom sint,
kerst, carnaval
- schoolreisjes
- schoolfotograaf
- lekkers bij de diverse activiteiten
- sinterklaas cadeaus

Wat kunt u als ouder doen:
Er zijn verschillende
activiteiten waar u als
ouder bij kunt helpen,
bij ouderraad activiteiten:
- Sinterklaasfeest
- kerst activiteit
- carnavalsfeest
- schoolreisje
- schoolfotograaf
- buitenschoolse sportactiviteiten
Einde van ieder schooljaar kunt u, via een
inschrijfformulier, uw interesse als hulpouder
bij de diverse activiteiten aangeven.
bij hulp in de klas.
Bij de start van het schooljaar worden er in
iedere groep klassenouders gekozen door de
leerkracht. Ouders kunnen zich aan het begin
van het schooljaar aanmelden bij de leerkracht.
De klassenouder is het aanspreekpunt voor de
leerkracht en de ouders van de betreffende
groep. De klassenouder regelt, op verzoek van
de leerkracht, de hulp bij groep specifieke
activiteiten en autovervoer naar excursies en
voorstellingen. Daarnaast zijn klassenouders een
belangrijke schakel tussen OR activiteiten en
ouderhulp.
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