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Informatiebrief Ouderraad  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst vinden we het geweldig dat er ouders zijn die groepsouder willen zijn en ouders die ons op 
een andere manier willen en kunnen helpen. Wij zijn blij met alle hulp; samen kunnen we meer dan 
alleen. 
Het mag duidelijk zijn dat de ene ouder meer tijd heeft dan de ander. Taken zullen dan ook in overleg 
met de leerkracht en met goedvinden van beide partijen worden uitgevoerd.  
 
De groepsouders maken ook deel uit van de Ouderraad. De Ouderraad is naast de 
Medezeggenschapsraad een belangrijke organisatie binnen de Brederoschool. 
 
Doel Ouderraad 
De activiteiten waarbij de school ouderhulp nodig heeft, richten zich soms op de gehele school (bijv. 
kerstviering) en soms op de groep  of het leerjaar (bijv. schooltuintjes). Op de informatieavond worden 
de activiteiten voor uw groep besproken. Daarnaast vertegenwoordigt de groepsouder de groep in de 
Ouderraad. 
Om de activiteiten te kunnen bekostigen wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze vrijwillige 
bijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Ouderavond (4 november). In 2012-2013 bedroeg deze 
bijdrage € 30. U ontvangt na 4 november een brief hierover.  
 
Wat doet de ouderraad 
De ouderraad coördineert en initieert een aantal van de schoolbrede activiteiten (bijv. avond4daagse). 
De planning hiervan leest u in de Punt Uit en in het jaaroverzicht dat te vinden is op onze website en 
in het Algemeen Informatieboek. De Ouderraad bestaat uit de groepsouders van de verschillende 
groepen en daarnaast uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  
Per groep zijn er twee zogenaamde groepsouders; zij hebben een taak per groep en/of in de 
Ouderraad. Vanuit oogpunt van continuïteit en gebruik kunnen maken van opgedane ervaring is er 
voorkeur voor meer dan één groepsouder. Ook zou het fijn zijn als u 2 schooljaren groepsouder  zou 
kunnen zijn. Minimaal één groepsouders is aanwezig bij de Ouderraadvergaderingen. 
Als er in de klas door de leerkracht hulp gevraagd wordt, wordt dit soms gecoördineerd door de 
groepsouders en soms regelt de leerkracht dit zelf.  
Elke ouder/verzorger die mee wil helpen is van harte welkom. Het helpen varieert van halen en 
brengen naar schooltuintjes of naar een excursie, het helpen bij het maken van de Sint-Maarten 
lampionnen, het inpakken van de Sinterklaas-cadeautjes, hulp bij de Kerstmarkt en de kerstmaaltijd,  
knutselhulp, helpen bij de sportdag, helpen bij laatste schooldag of het versieren van de school op een 
avond. Er is voor iedereen die het leuk vindt om te helpen wel iets te doen!  
 
Inleveren strookje 
Wilt u helpen, geef dan op onderstaande strook aan waarbij en/of wanneer u zou willen helpen. U kunt 
het strookje inleveren bij de leerkracht, graag één week voor de informatie-avond.  
Tijdens de informatie-avond in de groep  is er ook een formeel moment waarop de groepsouders die 
zich beschikbaar hebben gesteld door u gekozen worden (indien nodig). 
 
Heeft u vragen? 
Zijn er nu vragen (of later) dan kunt u deze stellen via het secretariaat van de Ouderraad (OR) via 
mailadres or@brederoschool.nl. 
U kunt ook altijd kijken op de pagina’s van de Ouderraad op de website van de Brederoschool. 
Uiteraard kunnen de huidige groepsouders u ook van informatie voorzien. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ouderraad en team Brederoschool 
 
 
 
 



  schooljaar 2013-2014 

 
Naam kind:  
 
Groep: 
 
 Naam ouder/verz. 1 

 
 

Naam ouder/verz. 2 
 

 
Interesse/voorkeur activiteit 
 

1. Groepsouder + Lid ouderraad 
2. Helpen in groep of bij activiteit leerjaar 
3. Helpen bij groepsoverstijgende 

activiteiten (bijv. laatste schooldag) 

 
 
 
Ja/nee 
Ja/ nee 
 
Ja/ nee / misschien 

 
 
 
Ja/nee 
Ja/ nee 
 
Ja/ nee / misschien 

 
Welke dagen of dagdelen beschikbaar om te 
helpen 

 

0 maandagochtend 

0 maandagmiddag 

0 dinsdagochtend 

0 dinsdagmiddag 

0 woensdagochtend 

0 donderdagochtend 

0 donderdagmiddag 

0 vrijdagochtend 

 

0 maandagochtend 

0 maandagmiddag 

0 dinsdagochtend 

0 dinsdagmiddag 

0 woensdagochtend 

0 donderdagochtend 

0 donderdagmiddag 

0 vrijdagochtend 

 
Auto beschikbaar 
 
Aantal zitplaatsen in gordel 
 

 
Ja/ nee 
 
______ 

 
Ja/ nee 
 
______ 
 

 
Eventuele opmerkingen 

 
 
 
 
 

 

 


