De Ouderraad van IKCVanKampen bestaat uit een groep van 10-12 ouders, die zoveel als mogelijk
evenredig de onderbouw en bovenbouw vertegenwoordigen, en een afvaardiging vanuit het
schoolteam die een veelzijdigheid aan taken en functies hebben. Naast het organiseren van de
activiteiten samen met de leerkrachten / onderwijsondersteuners houden zij ook de begroting van
de Ouderraad bij. De Ouderraadbegroting wordt opgebouwd van het schoolgeld. Daarnaast fungeren
de ouders van de Ouderraad ook als klankbord voor alle ouders. De Ouderraad geeft ook, wanneer
dit gevraagd wordt, advies aan het schoolteam op zaken over o.a. (verkeers-)veiligheid rond school,
tussendoortjes op school etc.
De taken van de Ouderraad zijn, ter ondersteuning aan en met het schoolteam, het schoolteam
helpen activiteiten te organiseren op feestdagen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en Pasen.
Daarnaast zijn er ook nog activiteiten te verzorgen voor o.a. sportdagen, de kinderboekenweek en de
Avondvierdaagse. Per activiteit is er een werkgroepen waarin de ouders van de Ouderraad samen
met leerkrachten / onderwijsondersteuners de activiteit organiseren. Van de Ouderraadleden wordt
gevraagd om creatief en actief mee te denken in de organisatie van activiteiten. De Ouderraad kan
en mag zelf met voorstellen komen voor nieuwe activiteiten, eventueel met inbreng van ouders. De
directie kan hier haar mening over geven, waarna in goed overleg besloten wordt of het voorstel
doorgaat of niet.
Alle activiteiten worden zodanig georganiseerd dat het past binnen het gedachtengoed wat het IKC
VanKampen voorstaat en zodanig dat iedereen deel kan nemen.
De opbouw van de Ouderraad is als volgt:
-

Technisch voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ouderraadleden
Afvaardiging vanuit het schoolteam, vaak is dit iemand van de directie

De Ouderraad vergadert 6x per schooljaar.
Voor een aantal leden is schooljaar 2017-2018 hun laatste schooljaar in de Ouderraad. Zij verlaten de
Ouderraad omdat hun kind bijvoorbeeld in groep 8 zit of omdat ze verhuizen.
Om de taken van de Ouderraad voor de komende schooljaren met evenveel verve voort te kunnen
zetten, hebben we nieuwe Ouderraadleden nodig. Hieronder vindt u de taken van de
Ouderraadleden beschreven. Wij hopen dat u enthousiast geworden bent om u kandidaat te stellen
voor de Ouderraad.
Taken Ouderraadlid:
-

Aanwezig zijn bij en actieve bijdrage leveren aan de Ouderraadvergaderingen
Zitting nemen in een werkgroep voor tenminste 3 schooljaren en voor die werkgroep als
aanspreekpunt dienen in de Ouderraadvergadering
Activiteiten organiseren en uitvoeren
Overige uitvoerende activiteiten (boodschappen voor bijv schoolontbijt)
Bij roulatie notuleren van de Ouderraadvergadering
Na een georganiseerde activiteit een evaluatie doorgeven aan de Ouderraad

