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  GEZOCHT: ENTHOUSIASTE OUDERS/VERZORGERS! 
 
 
De ouderraad is voor dit schooljaar op zoek naar betrokken ouders/verzorgers als 
nieuw lid! 
 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief inzet om op de 
school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. De ouderraad schakelt daarbij 
andere ouders als hulpkrachten in en is een partij in de communicatie tussen school en de ouders. 
Daarnaast is de ouderraad een achterban voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). De 
ouderrraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en andere geledingen binnen de 
school. 
 
Ook de administratie, het beheer en verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd 
door de ouderraad.  
 
De (volledige) ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avond op school. Een deel van de 
vergadering wordt bijgewoond door de schooldirectie.  
 
De leden van de ouderraad zijn per activiteit, vaak samen met een aantal leerkrachten, verdeeld in 
commissies. Deze commissies komen per activiteit bijeen om plannen te maken en te organiseren. 
Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert verwijzen we naar de website van school onder het 
kopje ‘OR’. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR en heb je belangstelling om lid te worden, 
dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar orpetrus@petrusschool.nu, of spreek één van de OR-
leden aan. 
 
Voor de functie stellen wij geen hoge eisen. Je bent handig en flexibel, hebt nieuwe ideeën, bent een 
aanpakker, en je beschikt over een gezonde dosis humor. Het ‘werk’ voor de OR is gezellig, veelzijdig 
en afwisselend in een enthousiast team. Voel je iets voor deze uitdaging, dan willen wij graag met je in 
contact komen!  
 
Namens de Ouderraad 
Sander van der Brugge (voorzitter) 06-48082500 
Maaike Jol (secretaris) 06-21221078 
 
 


