
Samenstelling 
De ouderraad bestaat uit vaders, 
moeders en verzorgers van de 
leerlingen Zij geven handen en 
voeten aan het feitelijk werk: het 
ondersteunen van de leraren.

Kent u ons niet? Wilt u weten hoe we 
er uit zien, wie u aan moet spreken? 
Wij staan op een grote poster met 
naam en foto: hij staat ook op de 
website van De Achtbaan (www.
obsdeachtbaan.nl) en hangt op school 
aan de muur. 

Overleg
De ouderraad vergadert ongeveer 
6 maal per jaar in een ontspannen 
sfeer. Daarbij is altijd een 
vertegenwoordiging van het 
lerarenteam aanwezig, meestal de 
adjunct-directeur en een leraar. 

We bespreken de lopende 
activiteiten en we onderhouden op 
deze manier het contact met het 
team. Er komen echter ook vragen 
van ouders aan bod, die aan de 
ouderraad worden gesteld. 

Mocht deze weg om iets aan te 
kaarten u onbekend zijn: wellicht een 
eye-opener?

De ouderraad overlegt ook centraal 
(we noemen dat ons Dagelijks 
Bestuur); in dit overleg zijn de 
voorzitters en secretarissen van de 
ouderraden van de 4 locaties en de 
penningmeester aanwezig. Namens 
de school woont Toon Peters, de 
directeur, en een afgevaardigde 
van de medezeggenschapsraad de 
vergaderingen bij.  

Ten slotte
Dit is en blijft een korte 
beschrijving van wat de ouderraad 
allemaal doet. 

Wilt u meer weten? Vraag het ons! 

Wilt u meedoen?  Meldt u aan! 

We zijn er om het voor uw kind 
leuker te maken op school. En 
daarvoor hebben we alle inbreng van 
u hard nodig. 

Met vriendelijk groet,

Alle leden van de Ouderraad.

Beste ouders en verzorgers,

Doel van deze folder is om 
u inzicht te geven in de 
activiteiten van de ouderraad. 
Wilt u na lezing nog meer 
informatie over de wijze 
waarop de ouderraad de 
leraren ondersteunt? Vraag 
het, spreek een van ons aan op 
het schoolplein, of … doe een 
jaartje mee!

Waar staan we voor?
De OR ondersteunt het team van 
elke locatie bij allerlei activiteiten 
die veel tijd en voorbereiding 
vragen. Het zijn veelal de bijzondere 
activiteiten, waarvan de organisatie 
door het team anders ten koste 
zou gaan van het onderwijs. De 
ouderraad draagt daar aan bij door 

per activiteit samen met enkele 
leden van het team in een commissie 
de activiteit te organiseren. Voor 
ons staat daarbij voorop dat onze 
kinderen met plezier naar school 
gaan en dat een er gezellige, actieve 
sfeer heerst. Want school moet 
vooral LEUK zijn. Wij zijn blij dat 
we daar ons steentje aan bij kunnen 
dragen.

Onze activiteiten
Voor het 
Sinterklaasfeest 
beginnen de voor-
bereidingen al in 
september. 

Elk jaar bedenken we 
samen met het team 
een eigen verhaal om 
de spanning in de weken 
voor Sint op te bouwen. 

de Ouderraad van

De Achtbaan



Aansluitend is het Kersttijd 
en ondergaat de school een 
ware metamorfose: in één 
grote versieravond valt de 
winter-kersttijd in. Daarbij 
maken we dankbaar gebruik 
van hulpouders voor het 
versieren van de school.

Net voor de kerstvakantie 
wordt er Kerstfeest op 
school gevierd. De ouderraad 
zorgt dan samen met het 
team en hulpouders, dat de 
kinderen ‛s avonds op school 
in stijl en passende sfeer kunnen 
dineren. 

En dan hebben we nog de laatste 
grote activiteit: de projectweek. 
De school wordt omgetoverd in 
het thema van de projectweek. We 
helpen bij het organiseren van de 
afsluitende tentoonstellingsavond 
van de projectweek: ouders en 
familie kunnen dan genieten van 
de vele werkstukken, versieringen 
en thema-materiaal dat door de 
kinderen is gemaakt en verzameld. 

Alle kinderen gaan 
elk jaar weer op 
schoolreis. De 
voorbereidingen 
en organisatie 
ervan liggen in 
handen van de 
leraren; de kosten 
van de bussen, 
entreekaartjes 
en evt. een 
versnapering zijn 
voor rekening van 
de ouderraad.

Ook aan de kinderboekweek 
wordt aandacht besteed, 
met een boekenmarkt en een 
voorleeswedstrijd. 

De kermis wordt gevierd met een 
voorstelling voor de kleuters, een 
spelletjesochtend voor de grotere 
leerlingen en een oliebol voor 
iedereen.

Als de schoolfotograaf langskomt 
is de ouderraad van de partij om de 
helpende hand te bieden. 

In de 
carnavalstijd 
wordt er 
gefeest: 
er wordt een 
verkleedfeest 
georganiseerd 
en de 
bovenbouw 
houdt een echte 
playbackshow. 

Pasen wordt op de Achtbaan gevierd 
in de vorm van een paas-lente-
ontbijt dat door de ouderraad wordt 
verzorgd.

Aan het eind van het schooljaar 
neemt groep 8 afscheid. Na de 
musical zorgt de ouderraad voor een 
gezellige receptie met een hapje en 
een drankje. 

En natuurlijk eindigt het schooljaar 
met de laatste schooldag, 
traditiegetrouw met een vossenjacht 
en het oplaten van ballonnen. 

Een hele lijst, toch? 
We zijn er druk mee.  

En gelooft u ons: 
menige activiteit 
gaat gepaard met 
het verzorgen van 
een consumpties of 
versnapering voor de 
kinderen.

Contact met de ouders
De jaarvergadering is het formele 
contactmoment met de ouders. 
Daar komen jaarverslag, financiële 
verantwoording, begroting en het 
voorstel tot ouderbijdrage aan 
de orde. Daarnaast proberen we 
tijdens de jaarvergadering altijd 
een interessant onderwerp te 
presenteren.

We organiseren 
elk jaar een 
thema-avond: 
een aan school 
en/of opvoeding 
gerelateerd 
onderwerp 
voor en met de 
ouders.

En de ouderraad 
schenkt 
koffie bij veel 
gelegenheden 
waarbij ouders 

de school bezoeken: de open dagen 
en avonden, en de theateravonden.


