
 

 

 

Wat doet de ouderraad zoal? 

De ouderraad zet zich met name in om samen met de docenten invulling te geven aan diverse 
activiteiten die er op school plaats vinden. Om hier goed invulling aan te geven komt de 
ouderraad (met afgevaardigde ouders), ongeveer 5/6 x per jaar bij elkaar op school om te 
overleggen. Deze data staan vermeld op de schoolkalender. Als u de zonnebloem app heeft 
geïnstalleerd op uw telefoon, ontvangt u een bericht de week voorafgaand aan het overleg.  

Bij de ouderraad vergaderingen zijn de leden van de ouderraad aanwezig (momenteel 

ongeveer 11 ouders), 1 docent en 1 afgevaardigde vanuit de MR.  

De ouders in de ouderraad zijn onderverdeeld in werkgroepen die hun aanspreken. De 
werkgroepen komen buiten schooltijden met leerkrachten bijeen om activiteiten concreet 
voor te bereiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sportdag, 
dag van de leerkracht,  goede doelen dag, jantje beton enz. Ook zal een werkgroep met 
regelmaat een oproep uitdoen om concrete hulp bij het uitvoeren van een van deze 
activiteiten. Bijvoorbeeld bij de sportdag in het helpen van vervoer of het begeleiden van een 
spel. Indien opa’s/oma’s zit leuk vinden mogen ook zij zich hiervoor opgeven in plaats van u 

als ouder of gezellig samen.  

Wij hopen samen met u op een prettige samenwerking en wie weet tot ziens!                       
Anke Swinckels (Voorzitter) Tamara Jochems (Penningmeester) Milou Kleijn (Secretaris) 

Uw zoon of dochter gaat (binnenkort) naar B.S. Zonnebloem!  

Zonnebloem heeft een ouderraad.  

Hier leest u kort wat wij doen en waar u terecht kunt  als u de ouderraad nodig heeft.  
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              Ouderraad  

 

 

Zodra je zoon/dochter is 
ingeschreven bij Zonnebloem 
bent u als ouder lid van de 
ouderraad.  

 

Als ouder mag u zich altijd 
aanmelden om een vergadering 
aan te sluiten.   

 

Indien u graag wilt meewerken 
in een van onze werkgroepen 
bent u ook van harte welkom! 

 

Aanmelden, vragen of meer 
informatie nodig? 
ouderraadzonnebloem@spoz.nl 
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