De Oranjeboom

Informatie van de Ouderraad
Oranje Nassauschool
te Muiderberg

In “De Oranjeboom” krijgt u informatie over de belangrijkste activiteiten en werkzaamheden van de
Ouderraad. Tevens zijn de begroting en bestedingen van de Ouderraad opgenomen.
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De Ouderraad: wat en wie?
De Ouderraad is, net als Medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen de school. In de
Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het team.
De Ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen en ouders zo goed mogelijk te
behartigen door:
het stimuleren, ondersteunen en mede organiseren van activiteiten, zoals sport- en culturele
evenementen en vieringen (Sint, Kerst en Pasen);
feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad;
de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd);
contacten tussen ouders en team te bevorderen;
het stimuleren van medewerking door ouders op school (o.a. luizenouders, versieren sint/kerst);
het innen en beheren van de ouderbijdrage;
de organisatie van schoolfeesten (zoals het meesters- en juffenfeest en schoolfeest);
Daarnaast:
zijn de leden van de Ouderraad veelal ook klassenouder of houden nauw contact met de
klassenouder die iedere klas heeft;
verzorgen zij informatie voor (nieuwe) ouders via “De Oranjeboom”.

Wie zijn de Ouderraadsleden dit schooljaar?
Leden
Klassenouder
Astrid Wiltink, voorzitter
Troonzaal
Veronique vd Linden, penningmeester
Floriskamer
Jacqueline de Beer
Moestuin
Annet Blanken
Prinsenkamer
Marian Coenen
Schatkamer
Roman Scheffer
Troonzaal
Lan-Lan Kam
Wapenzaal
Claartje van Mol
Kruidentuin
Jos Verbeek
Ridderzaal
Ellen Klomp, namens het team
De Ouderraad bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf personen.

Wisselingen:
De samenstelling van de Ouderraad wisselt per jaar. Met elkaar is besloten dat:
een ieder minimaal 2 jaar vertegenwoordigd is binnen de Ouderraad;
per jaar niet meer dan 2 ouders afscheid nemen van de Ouderraad.
Interesse om lid te worden van de Ouderraad
Lijkt het u leuk om de Ouderraad te versterken dan kunt u contact opnemen met één
van de Ouderraadsleden.
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De ouderbijdrage
Onze school wordt net als andere basisscholen door het Rijk gefinancierd. Schoolgeld bestaat niet
voor een basisschool, wel kennen we de zogenaamde ouderbijdrage. De school stelt de hoogte van de
ouderbijdrage vast in overleg met en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR). De hoogte
van de ouderbijdrage kan dus per school verschillen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze
ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere culturele en sportactiviteiten, het Sinterklaas- en
Kerstfeest, Pasen, de Grabbelton voor de jarigen en het Meesters- en Juffenfeest. Zonder de
ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden.
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2011–2012 vastgesteld op € 30, - per kind per jaar (de
betaling van het schoolreisje is hierbij niet inbegrepen). Als uw kind na 1 januari op school begint is
de ouderbijdrage € 17,50.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief hierover.
Begroting Ouderraad schooljaar
De jaarlijkse begroting is te vinden op de website: www.onsmuiderberg.nl/bestuur.
Korte impressie van de festiviteiten
Ieder jaar wordt in samenwerking met het team, met uitzondering van het Meester en Juffenfeest,
invulling gegeven aan de diverse feestdagen. Samen met enthousiaste ouders, o.a. bij het versieren
van de school voor Sint en Kerst, zorgen we voor een sfeervolle omgeving voor de kinderen. Uw hulp
daarbij is dus meer dan welkom.
Om een idee te geven hieronder korte impressies.

Het sinterklaasfeest
In de week voordat Sint op school komt verzorgt de Ouderraad de schoencadeautjes voor alle
kinderen.
Elk jaar wordt een draaiboek gemaakt voor de aankomst van Sint op school. Onder luid gezang wordt
Sint ontvangen op de binnenplaats en gaan alle kinderen naar hun eigen klas. Sint en zijn pieten
bezoeken iedere klas. Voor groep 1 t/m 4 brengen zij cadeautjes mee. Vanaf groep 5 worden lootjes
getrokken en surprises gemaakt door de kinderen.
De Ouderraad verzorgt ook limonade en lekkers voor de kinderen.
Kerst
Het thema en de invulling wordt bepaald door het team. De Ouderraad ondersteunt in de uitvoering.
Wisselend wordt gekozen voor een avondviering, een viering overdag met evt. een kerstbuffet. In
2009 is in samenwerking met Kerk aan zee en de Boskapel een lichtjestocht door Muiderberg
georganiseerd, waarin het kerstverhaal werd uitgebeeld. Vanwege het grote succes hopen wij dit eens
in de 5 jaar te organiseren.
Pasen
Wordt voor het grootste gedeelte verzorgd door het team en de kinderen. De Ouderraad zorgt per
klas voor paasbrood en drinken als tussendoortje.
Meester en Juffenfeest
Eens per jaar worden de verjaardagen van alle leerkrachten gezamenlijk gevierd. De Ouderraad
organiseert deze dag (meestal een woensdag). Veelal worden er creatieve workshops georganiseerd
en worden de leerkrachten in hun klas extra in het zonnetje gezet door meegebrachte (eigen
gemaakte) cadeautjes van de kinderen. Natuurlijk verzorgt de Ouderraad ook deze dag de
tussendoortjes.
Schoolfeest
Om de paar jaar wordt voor de ouders een feest georganiseerd. Met de inkomsten hieruit kunnen we
specifieke projecten financieren.
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Heeft uw kind een dieet?
Sommige kinderen hebben een dieet of een voedselallergie. Op zich geen probleem,
maar wel jammer voor uw kind als wij tijdens een van de festiviteiten het eten en
drinken verzorgen en net met iets komen wat uw kind niet mag hebben.
Om te voorkomen dat uw kind dan niets heeft is het handig dat u zelf uw kind iets
meegeeft, of dat wij weten wat uw kind wel en niet mag hebben, zodat wij daar
rekening mee kunnen houden. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht of klassenouder.
Vragen of suggesties?
Heeft u vragen over de activiteiten van de Ouderraad? Wilt u iets weten over onze
uitgaven? Of heeft u een suggestie? Spreek dan de klassenouders aan op school of
mail naar: ouderraadONS@gmail.com (voorzitter Ouderraad).
De Tussenschoolse opvang (de overblijf)
Sinds een aantal jaren is de Tussenschoolse opvang geen verantwoordelijkheid meer voor de
Ouderraad. Informatie, inschrijfformulieren en wijzigingsformulieren zijn te vinden op de website
www.onsmuiderberg.nl/downloads-links, of te verkrijgen op school bij de directeur.
Goede doelen
Ook dit jaar zal het spaarvarken weer in alle klassen klaar staan voor de donaties aan de goede
doelen. Elke maandagochtend staat hij in de kring te wachten op de kinderen die er een bijdrage in
willen doen. De bijdrage is geheel vrijblijvend en het gaat meestal om kleine bedragen. De school kiest
voor enkele jaren een project dat wordt gesteund.
Gedurende het jaar zal er nog een aantal keer specifiek aandacht worden besteed door middel van
aanvullende informatie voor en Skype-contact met de kinderen. Aan het eind van het schooljaar wordt
het bedrag bekend gemaakt via de O.N.S.-nieuwsbrief en op de website.
Het goede doel dat dit jaar gesteund wordt, is te vinden op de website van O.N.S.
Afgelopen jaar is er flink gespaard door de kinderen. Er is ca. € 1.000,00 opgehaald.
Hoofdluisinformatie O.N.S.
Op school zijn wij in het bezit van een luizenprotocol, dat in samenspraak met het team is ontwikkeld.
Het protocol heeft de goedkeuring gekregen van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD te
Bussum en levert een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van hoofdluis. De Ouderraad vraagt
aan het begin van het schooljaar ouders voor de taak van “luizenouder” om gedurende het schooljaar
de luizencontroles uitvoeren.
De controles op school vinden plaats op:
in principe iedere 1e maandag van de maand en
de 1e dag na iedere schoolvakantie.
bij hoofdluis in de klas wekelijks totdat we hoofdluis vrij zijn in de klas.
Zolang het waarschuwingsbord “hoofdluis!” voor de ramen van de klas hangt kunt u ervan uit gaan
dat de hoofdluisproblemen in de klas nog niet voorbij zijn.
Meer informatie op de website: www.onsmuiderberg.nl/downloads-links.
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Relevante links
Informatie Ouderraad: www.onsmuiderberg.nl/bestuur
Begroting Ouderraad:

www.onsmuiderberg.nl/bestuur en/of www.onsmuiderberg.nl/downloads-links

Schoolgids ONS:

www.onsmuiderberg.nl/downloads-links

Luizenprotocol:

www.onsmuiderberg.nl/downloads-links

Overblijf:

www.onsmuiderberg.nl/downloads-links

Naschoolse opvang:

www.skbnm.nl
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