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Medezeggenschapsraad

De Ouderraad (OR) is betrokken bij (de 
organisatie van) de activiteiten voor de 
kinderen die jaarlijks op het programma 
staan. Dit doen we samen met 
leerkrachten vanuit school.

Wij beheren het geld/de ouderbijdrage dat 
door jullie ouders gestort wordt.
Wij gebruiken dat voor de activiteiten, 
cadeaus, traktaties, versieringen en doen 
bijdrages voor de boekenweek, afscheid 
groep 8 etc.

De directie vraagt advies aan de MR 
bijvoorbeeld over beleidsplannen en 
personeelsbeleid.

De MR heeft instemmingsrecht als het gaat 
om Het schoolplan en De schoolgids. Het 
schoolreglement, ouderparticipatie, 
organisatie en meer van dergelijke zaken.

Festiviteiten/activiteiten/ traktaties/bijdrages Beleidszaken
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Ons doel is ouders, leerkrachten en kinderen te verbinden door gezamenlijke activiteiten te 
organiseren en er aan bij te dragen dat de kinderen een bijzonder plezierige tijd op school beleven



Waar moet je aan denken

Klassenpot 
bijdrage 

Bijdrage boek voor 
in de klas

Sinterklaasviering
Cadeaus 

Pepernoten
Versiering 

Kerstviering 
Versiering 

Samenkomen
Traktaties

Paasviering
Eieren

Paastakken
Versiering  

Suikerfeest 
Lekkernij
Versiering
Aandacht  

Traktatie bijdrage
Schoolreis/kamp 

Avond 4 daagse 
Organisatie
Indelingen
medailles

Zomerfeest 
Leuke activiteiten

Traktatie
Sponsoractiviteit

Bijdrage afscheid & afscheidsboek groep 8

Jullie ouderbijdrage is hiervoor 25 euro per kind en de mogelijkheid is er 
uiteraard ook om een extra bijdrage te storten.

Divali
Lekkernij
Lichtjes

Aandacht

Belangrijk:
Als we voldoende inkomsten hebben en genoeg 
ouders zich aanmelden, dan kunnen alle 
geplande activiteiten en bijdrages doorgaan.



Overige 
informatie 

• Komen maandelijks bij elkaar, 2 keer per jaar samen met MR

• Opstellen van draaiboeken, inkopen, creatief meedenken en helpen

• Op zoek naar nieuwe leden, want 4 ouders voor alle kinderen om alles te 
kunnen organiseren is echt te weinig

Interesse ? Meld u dan aan op een van de volgende manieren
➢ Bij uw leerkracht
➢ Op ons emailadres Or.vleuterweide@spoutrecht.nl
➢ Benader ons op het schoolplein

• Informatie over de ouderraad is te vinden op de website

• Wij communiceren via Socials Schools via de leerkrachten van school 
Communicatie

Aanmelden

mailto:Or.vleuterweide@spoutrecht.nl


1/10 zullen jullie via Social Schools

een betaallink /rekeningnummer ontvangen 

voor de vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro

Laten we er samen een mooi jaar van maken en er met elkaar voor zorgen dat

✓ Er nieuwe ouderleden bijkomen om te organiseren en te helpen.
✓ De ouderbijdrage voor uw kind(eren) wordt betaald.

Zodat alle beoogde activiteiten en traktaties dit jaar kunnen plaatsvinden.


