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Ouderraad
Wij als ouderraad (OR) willen samen een extra steentje bijdragen aan een goede
sfeer op de school van onze kinderen.
De OR organiseert o.a. binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze worden door
middel van de jaarlijkse ouderbijdrage gefinancierd.
Binnenschoolse activiteiten worden in een werkgroep van ouders en leerkrachten
voorbereid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, kerstviering, carnaval,
schoolreisjes en de inloopavond. De organisatie van buitenschoolse activiteiten valt
volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad, zoals voetbaltoernooien en
de avondvierdaagse.
Voor de organisatie van bovengenoemde activiteiten is de hulp van meerdere
mensen noodzakelijk.
Wij doen daarom regelmatig een beroep op u. Via de nieuwsbrief, maar ook via de
inschrijf-/activiteitenlijsten, die aan het begin van het schooljaar aan alle
ouders/verzorgers wordt verstuurd. Kinderen vinden het vaak leuk dat hun ouders
helpen op school en voor ouders is het een manier om meer betrokken te zijn van de
school van hun kind.
Vergaderingen
De OR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per jaar op een woensdag- of
donderdagavond. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen
toegankelijk. Elke vergadering wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. Deze data
vindt u ook op de ouderkalender en de website.
Aan het einde van ieder schooljaar is er een jaarvergadering waarin de activiteiten en
de begroting van het afgelopen schooljaar worden geëvalueerd.
Samenstelling OR
De OR van OKC De Lindt bestaat momenteel uit 11 ouders: Mireille Swinkels
(voorzitter), Monica Arenas (penningmeester), Cindy van Hoof (secretaris), Wouter
Elie, Mirabel van Lieshout, John Ulrich, Lenneke Unterberg, Linde v.d. Sande,
Francis Geboers, Astrid Raaymakers, Barbara Schakenraad, Sanne Strik, Kyona
Schakenraad en Annika Dalstra. Wendy Moors neemt namens het team deel aan de
OR-vergaderingen. De directie (Harold Donkers) sluit aan waar mogelijk.
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Relatie met de achterban
Aan het einde van het schooljaar wordt, tijdens de jaarvergadering de OR
samengesteld voor het daaropvolgende schooljaar. Heeft u interesse in de
ouderraad? Laat het ons weten of kom dan gewoon een keer naar een vergadering.
Het is ook mogelijk om bij de organisatie van een activiteit een keer mee te draaien
in een werkgroep en zo ‘praktijkervaring’ op te doen.
Heeft u op- of aanmerkingen voor de ouderraad? U kunt altijd terecht bij een van
bovenstaande OR-leden. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen via:
mswinkels72@gmail.com
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