Ouderraad Oosterlicht Nieuwegein
Als ouder/verzorger streef je dezelfde doelen na als school. Je wilt weten dat je kind met plezier naar school gaat en dat
hij of zij zich goed ontwikkelt. Daarom is samenwerking tussen school en ouders/verzorgers zo belangrijk. De ouderraad
is daarin een onmisbare schakel
Thema-avonden
Twee keer per jaar organiseert de ouderraad thema-avonden op het Oosterlicht Nieuwegein. Ouders/verzorgers
ontvangen hiervoor een uitnodiging via e-mail.
Wat doet de Ouderraad?
Als ouderraad ben je goed op de hoogte van wat er zich in school afspeelt. Je hebt invloed op besluitvorming en
schoolbeleid. En je draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de school. Daarnaast zetten wij samen met
school verschillende activiteiten op. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Open Huis Dagen voor nieuwe
brugklasleerlingen en hun ouders.
De ouderraad heeft vier belangrijke taken:


Signaleren
Je hebt bepaalde ervaringen met school, positieve en negatieve. Als er iets ‘speelt’, zijn wij voor veel ouders het
eerste aanspreekpunt. De ouderraad is dus goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.



De school informeren
Omdat we weten wat er leeft bij leerlingen en ouders, zijn we voor school een belangrijke bron van informatie.
School wil graag weten hoe de ouderraad over bepaalde onderwerpen denkt. En wij vragen school de signalen
van ouders en leerlingen op te pakken.



Ouders ondersteunen
Als ouder heb je allerlei vragen. Hoe geef je je kind goede huiswerkbegeleiding? Met wie kan je praten als je kind
wordt gepest op school? Wat doet een mentor eigenlijk? De ouderraad biedt voor dit soort vragen een
platform. Zo organiseren we themabijeenkomsten over diverse onderwerpen zoals:
·
·
·



de ontwikkeling van het puberbrein
huiswerkbegeleiding
uw kind op internet
De medezeggenschapsraad adviseren

De ouderraad denkt ook mee over het schoolbeleid en ondersteunt de medezeggenschapsraad daarmee. Zo adviseren
we over bijvoorbeeld de ouderbijdrage en het schoolplan.
Lid worden?
Leerlingen stromen na enkele jaren uit en hun ouders gaan met hen mee. Daarom hebben we regelmatig behoefte aan
nieuwe leden. Wil je je positief inzetten voor de school van je kind? Word dan lid van de ouderraad.
Je creativiteit, organisatietalent en inzet zijn van harte welkom! Heb je weinig tijd? Geen probleem, want lid zijn van de
ouderraad kost slechts een paar uurtjes per maand.

Meer informatie
Wij vertellen je graag meer.
Neem gerust contact met ons op via ouderraadnieuwegein@oosterlicht.nl

