Bij onze school spelen de ouders een belangrijke rol

Samen maken we er werk van
Dat is het motto van onze school. Want opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar
ook op straat en op school. Met hulp en een actieve betrokkenheid van de ouders
zorgen we ervoor dat onze leerlingen (uw kinderen), optimaal worden voorbereid op een goed functioneren in de maatschappij.

Wij zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid

De Ouderraad regelt het

met ieder zijn eigen rol, en een optimale verbinding

De Ouderraad of OR is een meer officieel orgaan van

tussen ouders en school. Ouderhulp, de Ouderraad en de

onze school. De OR regelt verschillende activiteiten

Medezeggenschapsraad zijn daar goede voorbeelden van.

zoals Kerst en Sinterklaas. Ook kan de OR advies geven
aan de Medezeggenschapsraad. De OR heeft een eigen
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budget en is verantwoording verschuldigd aan de

Ouderhulp een heel praktische manier van betrokkenheid
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van de ouder(s) met de school. Dit kan zowel bij schoolseals buitenschoolse activiteiten. Of het nu gaat om het
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organiseren van een feest, sportactiviteit, oud papier

De Medezeggenschapsraad of MR is een belangrijk

inzameling of hulp bij leerprogramma’s. Wij kunnen de

wettelijk orgaan binnen de school. In de wet is vastgelegd

hulp van de ouders goed gebruiken en gebruiken haar

dat de MR betrokken is bij een groot aantal onderwerpen

ook graag. Het geeft een optimale verbondenheid tussen

binnen de school. Besteding van gelden en gebouwen.

ouders en de school.

De vakantie en vrije dagen, beleid, schoolniveau en de
wijze waarop de ouders bij het proces betrokken worden.

Ouders kunnen zich, bij voorkeur aan het begin van het

Allemaal taken van de MR. In de MR zitten ouders en

schooljaar, opgeven voor de verschillende activiteiten.

personeelsleden die door middel van verkiezing gekozen
worden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Onze school maakt onderdeel uit van 13 andere openbare
basisscholen in Hoogeveen. Daarom is er ook nog een
GMR

(Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad).

Bestuursvisie, beleidsplan en personeelsbeleid van alle
14 openbare basisscholen in Hoogeveen, worden binnen
dit GMR besproken en besloten. Elke MR heeft een

50

afgevaardigde in het GMR.

