Informatieboekje voor ouders

DE OUDERVERENIGING van de St.Aloysiusschool
Alle ouders/verzorgers die kinderen op onze school hebben, zijn lid van de
Oudervereniging St. Aloysiusschool Geesteren. Uit de Oudervereniging is een
Ouderraad gevormd.
In elke groep kan elke ouder als klassenouder worden aangesteld. Deze aanstelling
is voor één schooljaar. Deze ouders werken nauw samen met de leerkracht en
helpen bij alle voorkomende activiteiten die de groep aangaan. Deze klassenouders
maken geen deel uit van de ouderraad.

DE OUDERRAAD (OR)
De Ouderraad bestaat uit het bestuur van de Oudervereniging St. Aloysiusschool en
contactpersonen van de werkgroepen en teamleden van de school.
De belangrijkste doelstellingen zijn:
-belangen behartigen van kinderen en ouders
-communicatie tussen ouders en school bevorderen
-ouders betrekken bij activiteiten op school
-beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage

Aan bovenstaande doelstellingen wordt gewerkt doordat:
-De Ouderraad een zo goed mogelijke relatie wil leggen tussen ouders, leerkrachten
en kinderen.
-De leden van de Ouderraad zitting hebben in diverse werkgroepen (zie bijlage 1),
welke in goed overleg met de leerkrachten allerlei activiteiten organiseren.
-De Ouderraad over de activiteiten van de verschillende werkgroepen vergadert en
bespreekt klachten/wensen/ideeën/opmerkingen m.b.t. deze activiteiten. Daarnaast
heeft de Ouderraad een signaalfunctie richting de directie over datgene wat (in de
wandelgang) bij de ouders leeft.
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-De penningmeester van de ouderraad in overleg met de administratie van de school
de jaarlijkse ouderbijdrage int. Een kascommissie zorgt voor het checken van de
financiën.
De Ouderraad vergadert circa 4 keer per jaar. Bij de ouderraadsvergadering zijn 2
teamleden en een MT lid van de school aanwezig.
De namen en mailadressen van de leden van het Bestuur en de Ouderraad worden
jaarlijks vermeld op de website. (zie bijlage 2). Het is een streven om zoveel mogelijk
wijken vertegenwoordigd te zien in de ouderraad. Bij vervanging van leden kunnen
ouderraadsleden ouders voor de OR benaderen, na overleg te hebben gehad met
het bestuur.
Afspraken die gemaakt worden tijdens een ouderraadsvergadering worden zoveel
mogelijk opgenomen in dit document of in de gedetailleerde draaiboeken van de
werkgroepen.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze
vergaderingen bijwonen. De vergaderingen worden altijd van tevoren aangekondigd
in de berichten en/of op deze site.
Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad of wilt u zich aanmelden als
lid van de ouderraad, neem dan contact op met een van de vertegenwoordigers of
meldt u aan via de website van school voor de verschillende werkgroepen.

HET BESTUUR
Het bestuur van de Oudervereniging St. Aloysiusschool wordt gekozen door de leden
van de Ouderraad. Het wenselijk dat de gekozen bestuursleden minimaal één jaar
zitting hebben gehad in de Ouderraad.
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaresse en
penningmeester). De bestuursleden bepalen onderling de functies binnen het
bestuur.
Het bestuur van de ouderraad vergadert 4 keer per schooljaar. Het bestuur stelt de
agenda samen voor de komende ouderraadsvergadering.

FINANCIËN
Ouderbijdrage/contributie
Elk jaar wordt door het bestuur van de Oudervereniging aan de hand van de
begroting een ouderbijdrage/contributie vastgesteld. Kort na de start van een nieuw
schooljaar ontvangen de leden van de oudervereniging bericht over de vastgestelde
contributie. In januari gaat er een automatische incasso uit en wordt het bedrag
geïnd.
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De bijdrage wordt besteed aan verschillende activiteiten die in samenwerking met
school worden georganiseerd voor alle leerlingen van de basisschool. De bijdrage is
exclusief schoolreisjes en schoolkamp.
De ouderraad heeft besloten, tijdens de vergadering van 3-4-2019, om een bijdrage
te leveren voor Parro, vastgesteld op €1,00 per leerling. Dit is een
communicatiemiddel voor school èn ouders. De bijdrage is niet voor het
ouderportaal, dit is nl alleen ter inzage voor ouders. De teldatum 1 oktober wordt
aangehouden. School kan factuur naar penningmeester sturen voor 1 december van
datzelfde schooljaar.
Als school om een financiële bijdrage vraagt vanuit de ouderraad, kan dit gegeven
worden aan de school, als dit ten goede komt van alle leerlingen. Het bestuur van de
OR is gemachtigd om dit besluit te nemen als dit in de reserves van dit schooljaar
past. Als dit niet past, wordt dit besloten door de oudergeleding van de OR.
Vast personeel van de Aloysiusschool ontvangt een attentie van de Ouderraad als ze
afscheid nemen van het onderwijs of van de stichting TOF. MT informeert de OR
hierover. Het bestuur van de OR zal zorgen voor deze attentie.

Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door de penningmeester opgesteld aan het einde van
het schooljaar en aan de hand van het kasboek gecontroleerd door de
kascommissie. De kascommissie wordt door het bestuur van de Oudervereniging
benoemd en bestaat uit 2 personen, waarvan elk jaar één lid aftredend is. De
kascontrole zal plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar (over het
afgelopen schooljaar), zodat op de eerste ORvergadering de kascommissie hun
bevindingen hierover zullen delen. De penningmeester zal de kascommissie hiervoor
uitnodigen.

DE WERKGROEPEN
Algemeen
De leden van de Ouderraad hebben zitting in diverse werkgroepen. Jaarlijks wordt
door het secretariaat van de Oudervereniging een overzicht opgesteld van alle
werkgroepen met haar ORleden en de contactpersonen van school (zie bijlage 1). In
iedere werkgroep zit tenminste 1 lid van de Ouderraad.
Het streven is om eens in de 3 jaar te wisselen van werkgroep. Een nieuw
ouderraadslid wordt gekoppeld aan een ervaren werkgroepenlid.
Hierna volgt een omschrijving van de verschillende werkgroepen. Binnen elke
werkgroep is een gedetailleerd draaiboek aanwezig en, waar beschikbaar, een
document waarop hulpouders staan, die zich hebben aangemeld om te helpen met
deze activiteit.
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Als ouders zich hebben aangemeld voor het helpen bij een werkgroep via de website
wordt dit doorgegeven door de administratie van school aan de secretaris van de
OR. Zij stelt vervolgens de genoemde werkgroep hiervan op de hoogte. Vervolgens
zorgt de werkgroep ervoor dat deze ouder bericht krijgt bij het organiseren van
betreffende activiteit.

1.Werkgroep Koningsspelen:
Rond de 27ste april van elk jaar organiseert de werkgroep een sportieve dag. De
groepen 5 t/m 8 houden dit bij de voetbalvelden van Stevo. De groepen 1 t/m 4
rondom de school
Er wordt jaarlijks door de ouderraad een ijsje gegeven aan alle leerlingen op een
nader vast te stellen moment. De OR leden van deze werkgroep zorgen ervoor dat
dit jaarlijks gebeurd als het niet bij de Koningsspelen wordt aangeboden.
Wanneer het reguliere programma door (weers)omstandigheden niet kan doorgaan
(de werkgroep beslist in deze), is er geen alternatief programma. De leerlingen
worden dan gewoon op school verwacht voor les.

2. Werkgroep Sinterklaas:
De school zorgt in overleg met de Sinterklaaswerkgroep voor Sinterklaas en Pieten.
Hoe de aankomst van Sinterklaas geschiedt, wordt door de leerkrachten en de
sinterklaaswerkgroep bepaald. Het dagschema wordt door school opgesteld en
bekend gemaakt. De ouderraadsleden in de werkgroep zijn belast met het inkopen
van cadeautjes voor de leerlingen van groep 1,2, 3 en 4. Tevens zorgen zij ervoor
dat er samen met een hulpgroep ouders de cadeautjes in worden gepakt en in de
juiste klassen komen. Voor groep 5 tot en met 8 wordt een schoolcadeau gekocht
voor een van te voren vastgesteld bedrag. De ouderraadsleden zorgen voor
lekkernijen voor alle leerlingen. De rekening kan worden ingediend bij de
penningmeester van de Oudervereniging.

3. Werkgroep Kerst:
De kerstwerkgroep verzorgt samen met de leerkrachten het kerstfeest op school en
vraagt indien nodig andere ouderraadsleden/ouders om assistentie. Er is een
driejarig programma opgesteld, waar draaiboeken van aanwezig zijn( Voor de
groepen 5 t/m 7 een jaar wandeltocht door het dorp (georganiseerd door de groepen
7) met aansluitend een eetmoment in de groepen, jaar een musical (georganiseerd
door de groepen 5) met aansluitend een eetmoment in de groepen en een jaar
waarbij er in de groepen zelf iets georganiseerd wordt met aansluitend een
eetmoment) De groepen 1 t/m 4 hebben elk jaar een viering in de kerk met
aansluitend een eetmoment in de groepen.
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4. Werkgroep Carnaval: De carnavalswerkgroep is belast met de
carnavalsactiviteiten op school en het gala bij zaal Kottink. Er is een vast persoon
van de Papsleef’n actief bij deze werkgroep die verantwoordelijk is voor de
ondersteuning bij het gala (invulling programma, muziek, geluid). Voor de
schoolcarnaval worden ook de prins, adjudant en leden van de Papsleef’n
uitgenodigd. Ook worden de carnavalsverenigingen in het dorp benaderd om met
hun muziekwagens mee te lopen in de optocht en de jury te zijn. Het is gebruikelijk
dat alle leerlingen ’s morgens verkleed op school komen.

5. Werkgroep Schoolreisje: De groepen 1 t/m groep 7 gaan op schoolreisje. De
schoolreisjeswerkgroep bepaalt in samenspraak met de leerkrachten van deze
groepen de bestemmingen. Voor de overige groepen organiseert de werkgroep een
alternatief schoolreisje. Ook wordt gedacht aan alternatieven voor kinderen die niet
mee mogen. Van de ouders/verzorgers van de deelnemende leerlingen wordt een
eigen bijdrage verwacht.

6. Werkgroep Onderhoud Schoolplein
Deze werkgroep gaat in overleg met school het schoolplein netjes proberen te
houden en doet 1 tot 2 keer per jaar een beroep op ouders om bij het schoonmaken
van het plein te helpen. Een OR-lid en een teamlid zijn beide aanspreekpunt en
stellen de data vast.

7. Werkgroep Verkeer:
Deze werkgroep is belast met de jaarlijkse fietscontrole en het tweejaarlijkse
praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8. De tweejaarlijkse streetwise dag
voor de groepen 1 t/m 8 en het theoretisch verkeersexamen voor groepen 7 regelt
school zelf. Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn er geen brigadiers meer. De
verkeersouder (lid van de OR) is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om
verkeersveiligheid in en rond de school en communiceert naar andere ouders via de
nieuwsbrief van school.
8. Werkgroep schoolfoto’s
Deze werkgroep wordt door de administratie van de Aloysiusschool benaderd om op
deze dag de leerlingen te begeleiden naar de fotograaf. Tevens nemen zij het
voortouw in de keuze van fotograaf of evt. opstelling van de foto’s.

9. Werkgroep eindfeest groep 8
Deze werkgroep organiseert voor het eindfeest van groep 8 de hapjes en drankjes
als afsluiting van de schoolperiode op de basisschool. De opbrengst van de drank
komt geheel ten goede van de Oudervereniging als tegemoetkoming voor de kosten
die de oudervereniging maakt.
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