De Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders en twee leerkrachten. Als er leden
aftreden
worden er nieuwe leden geworven via de Bieproaten en zo mogelijk op de
informatieavond van de OR/MR verkozen. Iedere ouder kan zich verkiesbaar
stellen.
De OR verricht ondersteunende activiteiten in de school. Zij verzet veel werk bij
vieringen, feesten e.d. De OR is te bereiken via emailadres:
orwalstraschool@gmail.com
Voor het organiseren van de activiteiten is geld nodig. Daarvoor bestaat bij de
Walstraschool, net als bij bijna alle andere scholen, de ‘vrijwillige ouderbijdrage’.
Aan alle ouders wordt gevraagd om hieraan mee te doen, om de diverse
activiteiten en vieringen mogelijk te maken.
U krijgt daarover een brief, vaak aan het begin van het schooljaar. De OR rekent
op uw steun, want zonder inkomsten kan de raad haar taak niet naar behoren
uitvoeren.
De bijdrage die de MR vanuit de gemeente ontvangt, wordt ook bij de
ouderraadsgelden gevoegd.
De OR/MR gebruikt dit geld voor:
o kosten vieringen (Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Avondvierdaagse Zomerfeest etc)
o persoonlijke ongevallenverzekering
o bijdragen aan kosten van excursies
De vrijwillige ouderbijdrage is € 25,00 euro per kind.
De definitieve hoogte wordt altijd aan het begin van het schooljaar door de
Ouderraad vastgesteld en staat vermeld in de brief die u krijgt.
Het rekeningnummer is: NL29 INGB 0005 1258 51 Ouderraad Walstraschool.
Eenmaal per jaar wordt er een gezamenlijke info avond voor de ouders door de
OR en MR georganiseerd. Bij de uitnodiging worden de jaarverslagen van de OR
en MR samen met het financieel jaarverslag meegestuurd. Deze drie verslagen
worden jaarlijks ter voorbereiding op de bijeenkomst door de OR en MR
gemaakt. Jaarlijks wordt ook uit het midden van de ouders, meestal tijdens de
jaarlijkse OR/MR-informatieavond, een Kascommissie benoemd. De
kascommissie controleert het werk van de penningmeester, hetgeen vervolgens
ook naar de ouders wordt gecommuniceerd.

