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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Zoals aangegeven in de Nieuwsbrief van 20 oktober is de OR ook goed van start gegaan. In
deze extra nieuwsbrief nemen zij u mee in wie ze zijn en wat ze gaan doen. Daarnaast hebben ze gelijk de werving van de klassenouders in deze Nieuwsbrief opgenomen. Net als de
OR zien we de verdergaande samenwerking tussen u en de school met enthousiasme tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Monique van der Voet
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Wij mogen van start: De nieuwe Ouderraad!

Met dit nieuwe schooljaar is er een nieuwe Ouderraad (OR) gestart. Zoals u wellicht vorig
jaar heeft meegekregen, is er eind vorig schooljaar een Ouderraadverkiezing gehouden. Zeven enthousiaste ouders hebben zich aangemeld en zij vormen de nieuwe OR.
Wie nemen er deel aan de OR?
De volgende ouders maken deel uit van de OR: Saskia Groeneveld, Dewi Brijder, Ilse
Jagtenberg, Brenda Jongman, Suzanne Ketelaar, Renata Kolk en Manon van Ree.
Op het informatiebord in de hal hangt meer informatie over deze ouders. Dit is ook de plek
waar ander nieuws hangt m.b.t. de OR.
Vanuit De Regenboog wordt de OR vertegenwoordigd door de leerkrachten:
Karine Bogaarts, Nicole Woldberg en Chantal van der Meijs
Wat doet de OR?
De OR houdt zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met zaken die
vooral voor ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk zijn. De OR ondersteunt ook de medezeggenschapsraad en het personeel. Omdat de OR pas gestart is, richt zij zich het komende half jaar (t/m dec. 2017) op het organiseren van activiteiten. Zo is de OR bijvoorbeeld
gestart met het werven van klassenouders. Na een evaluatie met de directie van De Regenboog, zal de OR (bij wederzijdse tevredenheid) vanaf januari 2018 haar taken uitbreiden richting beleidszaken.
Hoe blijf ik op de hoogte van de OR?
Wij houden u uiteraard graag op de hoogte van de ontwikkelingen! U kunt de relevante informatie vinden op het informatiebord in de hal. Binnenkort komt er ook een plek op
Mijnschoolinfo.nl. Hier kunt u o.a. de notulen van de afgelopen vergaderingen lezen, de data
van de aankomende vergaderingen, de werkwijze/taken van de OR en allerlei andere relevante informatie. Zodra de OR actief is op Mijnschoolinfo.nl, laten we u dit weten! Ook de
nieuwsbrief wordt benut om belangrijke zaken aan u te melden en we proberen zo veel mogelijk aanwezig te
Vragen?
zijn bij de koffie-ochtenden.
Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen, etc.,
richting de OR, dan kunt u een mail sturen
aan: ouderWij hopen op een enthousiaste inzet
en samenwerking tussen ouders,
raad.regenboog@stichtingschool.nl.
leerkrachten en de OR!
De Ouderraa
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Klassenouders gezocht!

Dit nieuwe schooljaar willen we gaan starten met klassenouders. De komende weken staan
in het teken van het werven hiervan.
Wat is een klassenouder?
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om organisatorische zaken
waarbij een klassenouder, op verzoek van de groepsleerkracht, de leerkracht ondersteunt.
Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse paasbrunch, het Sinterklaasfeest of het plannen van een
excursie voor de kinderen, het schrijven van conceptbrieven of e-mails bestemd voor de ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van
ouders die zich hebben aangeboden om te helpen. De klassenouder houdt de andere ouders
op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt
mee met de voorbereidingen.
Een klassenouder kan een moeder maar natuurlijk ook een vader zijn!
Vaak zijn er twee klassenouders per groep. Dat is handig omdat je elkaar op die manier kunt
helpen en eventueel kunt vervangen. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden, is dat
je kind wel in de desbetreffende groep zit. Vaak vervul je de taak een schooljaar lang.
Onderlinge afspraken kunnen worden gemaakt wat betreft dagen waarop je inzetbaar bent,
het aantal dagen, vaste of juist flexibele dagen, et cetera. Als er meerdere klassenouders in
een klas beschikbaar zijn, kunnen er ook afspraken gemaakt worden over de taakverdeling.
De belangrijkste taken
1. Je helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Denk bijvoorbeeld
aan excursies, uitstapjes, een groepsfeest, verjaardag of afscheid van de leerkracht;
2. Je ondersteunt de leerkracht bij activiteiten van de klas;
3. Je bereidt, samen met de andere klassenouders en de ouderraad, verschillende activiteiten voor. Denk aan het regelen van de kerstversiering, bordjes en bestek kopen voor de
Paasbrunch en het organiseren van een verjaardagsfeest;
4. Je betrekt nieuwe ouders bij de school en de groep;
5. Je vangt signalen op van de ouders die je spreekt. Bijvoorbeeld als er onvrede heerst of
als er zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreek jij vervolgens weer met de leerkracht;
6. Je bent de centrale schakel in de communicatie van ouders naar leerkracht en andersom.
Discretie
Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar
buiten verspreid.

3

Extra Nieuwsbrief
23 oktober
2017

Aansprakelijkheid
Werkzaamheden geschieden te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Het stralende middelpunt
Zoals je leest is klassenouder zijn een verantwoordelijke maar erg leuke en sociale ‘job’. Je
bent het stralende middelpunt en je zorgt ervoor dat zaken soepel verlopen. Handig om te
weten; de leerkracht is én blijft de eindverantwoordelijke.
Naast dat het gewoon erg leuk is om klassenouder te zijn, levert het je ook veel extra’s op.
Je bent bijvoorbeeld nauw betrokken bij de klas van je kind, je vergroot je netwerk, je ontpopt
je tot een heuse spin in het web en je vervult een hele dankbare taak.
Waar kan ik mij aanmelden als klassenouder?
U kunt zich aanmelden bij de desbetreffende leerkracht. Hij/zij zal inventariseren welke ouders/verzorgers zich hebben aangemeld en zal dan met hen overleggen hoe dit verder wordt
ingevuld.
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