
De ouderraad zoekt nieuwe leden 
 

De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), 

commissiecoördinatoren en leden.  

Wat doet de ouderraad: 

 Als ouderraad vergaderen wij 6 tot 8 keer per jaar met directie en de coördinatoren van 

school 

 De commissiecoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de activiteiten en communiceren 

dit met het dagelijks bestuur en de directie van school.  

De ouderraad organiseert: 

 Elk schooljaar diverse activiteiten voor de kinderen naast de reguliere lessen. 

Dit met het doel de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen en kennis te laten maken met 

creatieve activiteiten zoals; 

Pepernoten bakken, koken, excursies, Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en nog 

veel meer.  

 Schoolversiering bijhouden in de school voor mooie sfeervolle ruimtes en gangen, passend 

bij het seizoen, thema of feest.  

 Het sinterklaasfeest wordt altijd groots ingevuld, ontvangst door leerlingen en docenten 

(eventueel ouders) voor de Sint en zijn Pieten, cadeautjes voor elke leerling in de 

onderbouw en contant geld voor elke leerling in de bovenbouw voor het maken van 

surprises. Een feest voor jong en oud. 

 Met Kerst gaan de kinderen dineren in de klas in de laatste week voor de kerstvakantie. Als 

de kinderen met elkaar kerst vieren in hun groep, draagt de OR zorg voor gezelligheid op het 

plein onder het genot van onder andere koffie of thee (gratis) met een lekkere versnapering 

(voor een klein bedrag) 

 De laatste schooldag een feestelijke afsluiting met leerlingen en docenten.  

 

Lijkt het u ook leuk om mee te denken met de school van uw kind, om betrokken te zijn bij de 

invulling en uitvoering van een mooie basisschooltijd voor onze leerlingen, samen te werken met 

een enthousiast team? Dan is misschien de ouderraad iets voor u. U bent van harte welkom!  

Meld je aan voor de ouderraad van de Harm Smeenge school!! 

Door een e-mail te sturen aan: or.harmsmeengeschool@kitsprimair.nl  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  

Met vriendelijke groet, 

ouderraad van IKC Harm Smeenge 
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