
De ouderraad van basisschool de 
Zuiderenk is op zoek naar nieuwe leden. 

Wat doet de ouderraad 

De ouderraad heeft meerdere taken.  

Wij zorgen voor budget voor 
bovenschoolse activiteiten zoals: 
- de sportdag 
- Sinterklaas & Kerstviering 
- Verkeersonderwijs 
- Schoolreisjes 

We ondersteunen de leerkrachten bij het 
organiseren van deze activiteiten.

OUDERRAAD DE ZUIDERENK
En we stellen budget beschikbaar voor het 
aanschaffen van leermateriaal wat niet door 
de stichting wordt bekostigd, zoals 
bibliotheekboeken of materiaal voor crea. 

Naast deze activiteiten hebben we meestal 
een project dat ervoor zorgt dat de school 
nog mooier wordt. De panna-kooi is zo 
ontstaan en het groene schoolplein wordt 
door het Team en de Ouderraad geregeld. 

Waar komt dat budget vandaan? 

Een deel van het budget komt van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Verder zijn we 
iedere maand druk met verschillende  
inzamelingsacties, zoals het verzamelen van 
oud papier, de inzameling van afgedankte 
kleding in de kledingcontainer op het 
schoolplein en de jaarlijkse inzameling van 
oud ijzer.

Wie kan er in de ouderraad? 

Elke ouder mag zitting nemen in de 
ouderraad. Er zijn 10 plekken voor 
enthousiaste vrijwilligers. Vele handen 
maken licht werk. 

De meeste plekken zijn algemeen, een 
aantal hebben een functie zoals de 
voorzitter, de penningmeester en de 
secretaris.  

Vacatures 

Op dit moment zijn er vacatures voor 
algemene leden en zijn we op zoek naar 
een penningmeester.   

Een termijn duurt 3 jaar en je mag 2 
termijnen in de Ouderraad meewerken. Zo 
zorgen we ervoor dat er frisse ideeën 
blijven komen.

Hoeveel tijd kost dat? 

Je beslist zelf hoeveel tijd het kost. We 
vergaderen 8 keer per jaar een uurtje. 
Verder vragen we tijd om te ondersteunen 
bij de activiteiten. Dat verschilt per 
activiteit. 

Help je ons de school mooi te houden? 

We zijn op zoek naar mensen die ons 
willen helpen in de ouderraad. Hoe meer 
vrijwilligers we hebben, hoe meer frisse 
ideeën. Hoe leuker de school voor onze 
kinderen.  

Groet! En graag tot ziens! 

Wilma Boer, Laurens Prikken, Anja van 
Ruitenbeek, Stephan Faber, Etienne 
Winters, Sandra Dolfing, Alet Postma & 
Jolanda Tjabringa.

NIEUWE LEDEN 
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