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Afgelopen schooljaar is de ouderraad 4 keer bij elkaar geweest voor een ouderraadsvergadering. In 

deze vergaderingen worden alle activiteiten voor de komende periode besproken en de taken 

verdeeld onder de ouderraadsleden. De ouderraad bestaat momenteel uit 10 ouders/verzorgers.  

Tijdens de ouderraadsvergaderingen zijn er één of meerdere leerkrachten aanwezig, zodat de lijntjes 

zo kort mogelijk blijven en we optimaal kunnen samenwerken. 

Tijdens onze vergaderingen staan vaste punten op de agenda zoals de financiën, de notulen van de 

MR, de komende activiteiten en de evaluatie van de voorgaande. Alle vergaderingen worden 

genotuleerd. Eventuele op-, aanmerkingen en wijzingen m.b.t. activiteiten worden meegenomen in 

het draaiboek.  

We kijken als ouderraad bewust naar de uitgaven die we moeten doen met betrekking tot de 

inkopen voor  activiteiten. Daarbij proberen we wel zoveel mogelijk lokaal in te kopen.  

Naast het helpen bij de vaste activiteiten hebben een aantal ouders zich weer ingezet op                    

de Zwarte cross, Mañana mañana en als parkeerhulp bij de Halmac. Dit zijn jaarlijks terugkerende 

activiteiten waarmee we de kas van de ouderraad proberen aan te vullen. Het zou mooi zijn als hier 

komend jaar ook weer ouders aan meewerken.   

De kerststerren actie is tevens een goede extra inkomstenbron. We hopen ook dit jaar in 

samenwerking met alle leerlingen (en ouders) van de Dorpsschool weer een mooi bedrag binnen te 

krijgen.  

Afgelopen schooljaar waren er 4 ouders aftredend en kregen we er 3 nieuwe 

ouderraadsleden bij; Lobke van Valburg Nicole Wieggers en Loes Wopereis.                                                             

Dit jaar stoppen 2 ouderraadsleden;  Ingrid Menkhorst en Henk Hebbink.  

Wij zoeken dus nog 2 ouders/verzorgers die zich ook in willen zetten voor school en bij de ouderraad 

willen. Heb je interesse,  meld je dan bij een van de zittende ouderraadsleden of bij je leerkracht.  Zo 

blijft de ouderraad op volle sterkte!                

De ouderraad heeft ook dit jaar als speerpunt ouders/verzorgers meer te betrekken bij de diverse 

schoolactiviteiten, vele handen maken licht werk. Dit contact loopt via de leerkracht en 

klassenouder. Er zijn einde schooljaar activiteitenlijsten aan de kinderen meegegeven waarop 

ouders/verzorgers konden aangeven waar hij/zij hulp bij kunnen bieden. Zo hopen we op nog meer 

hulp én betrokkenheid van meerdere ouders/verzorgers.  

Tot slot willen we iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor de 

Dorpsschool  en we hopen het komend jaar weer op jullie medewerking te mogen rekenen. 

Tot zover, 

 

Halle, 18 november 2019 

Ingrid Menkhorst, secretaris 


