Ouderraad obs De Catamaran
Schooljaar 2020-2021
Wat
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste, betrokken ouders die samen met het team
leuke activiteiten organiseert voor de school. Een andere specifieke taak van de OR is het
beheren van de financiën van de vrijwillige ouderbijdrage.
Wie
De OR bestaat uit 8 ouders van wie de kinderen op obs De Catamaran zitten. Voor een
goede afstemming schuift een leerkracht aan bij het overleg van de OR. Ook de directie is
regelmatig aanwezig. Ieder lid van de OR zit in een zogenoemde commissie en zorgt er
samen met school voor dat de activiteiten worden geregeld binnen het beschikbare budget.
De OR heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter (Alida Busi), een secretaris
(Jolanda Tahitu) en een penningsmeester (Arienne Muller) vertegenwoordigd.
Waar
De OR vergadert meerdere keren per jaar in de school. De dagen waarop er wordt
vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. De
vergaderingen van de OR zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een
vergadering bij te wonen.
In oktober of november (zie de schoolkalender voor de exacte datum) vindt de
jaarvergadering plaats. De OR doet dan o.a. verslag van de activiteiten in het voorgaande
jaar (jaarverslag) en het activiteitenprogramma (jaarplan) voor het komende jaar wordt
gepresenteerd. Ook worden de begroting en de hoogte van de ouderbijdrage besproken.
In de Ouderraadvergaderingen wordt o.a. aandacht besteed aan festiviteiten en andere
buitenschoolse activiteiten, het schoolfonds en de jaarvergadering.

Hulp
Wij zijn regelmatig op zoek naar hulpouders. Zo hebben we veel hulp nodig bij het versieren
van de school voor Sinterklaas en de Kerst, bij het inpakken van de Sinterklaascadeautjes
en de Koningsspelen.
Heeft u zin en tijd om te helpen bij deze evenementen of heeft u ideeën, vragen of
opmerkingen voor de OR? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de OR:
e-mail: or-catamaran@blickoponderwijs.nl.
Ook kunt u naar de leerkrachten reageren als ze om hulp vragen.

