OUDERPARTICIPATIE OP DE JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN 2015-2016
Beste ouders,
Onze school hecht grote waarde aan een constructieve en positieve samenwerking met ouders. Wij
proberen als school zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Wij hopen dat ouders dit ook zo ervaren en dat
zij in de relatie met school geen belemmeringen ervaren. Als ouders delegeren jullie een gedeelte
van jullie opvoedverantwoordelijkheid aan school. Dit vraagt om vertrouwen en een positieve relatie.
Hiertoe bieden wij een groot aantal mogelijkheden om formeel of informeel contact te hebben met
de school. Wij proberen alle ouders op zo veel mogelijk manieren te informeren en te betrekken bij
de ontwikkeling van hun kinderen (intakegesprekken, informatieavonden, afstemmingsgesprekken,
rapportgesprekken, inloop en kringmomenten, koffieochtenden, stamgroepavonden, plenaire
ouderavond etc.). Verder gebruiken wij een aantal communicatie-instrumenten (website,
nieuwsbrief en schoolplanner) die er op gericht zijn om ouders tijdig, transparant en volledig te
informeren over de gang van zaken op school.
Naast het “gewone” werk in de klas bieden wij ook een groot aantal activiteiten waarbij we in veel
gevallen hulp kunnen gebruiken. Ook zijn er diverse organen waarin ouders op beleidsniveau kunnen
participeren. Met nadruk willen wij stellen dat niemand zich verplicht moet voelen om
ouderparticipatie te bieden. In sommige situaties is het voor ouders (bijna) onmogelijk om zich, naast
het drukke gezinsleven en/of hectische banen, ook nog in te zetten voor school. Al jaren prijzen wij
ons gelukkig met het feit dat er sprake is van een grote mate van ouderbetrokkenheid die zich onder
andere uit in de hoeveelheid participatie. Daar zijn we niet alleen heel blij mee, het biedt ons ook de
mogelijkheden om de extra activiteiten te organiseren. In een aantal gevallen zou dat zonder hulp
van ouders niet realiseerbaar zijn. Om te voorkomen dat ouders niet of onvoldoende op de hoogte
zijn van de mogelijkheden tot ouderparticipatie willen we dit jaar, via dit document, een overzicht
geven van alle activiteiten waarbij ouderhulp gewenst of noodzakelijk is. Ook willen we hiermee
voorkomen er het gevoel (al dan niet terecht) zou bestaan dat het “altijd dezelfde ouders zijn” die
zich opwerpen om hulp te bieden. Dit gevoel is voor ouders die heel actief zijn niet altijd prettig maar
ook voor ouders die wat minder snel zijn met zich aan te bieden kunnen nu rustig bekijken wat de
mogelijkheden in het schooljaar zijn.
Wat kunnen jullie doen met het participatieformulier ? Je kan het ter kennisgeving aan nemen maar
niet invullen of inleveren omdat je geen toezeggingen kan of wil doen. Je kan het invullen en
inleveren waarbij je je hulp onder voorbehoud biedt (het zal soms lastig zijn om maanden vooruit te
kijken), je kan je intenties kenbaar maken aan de leerkracht(en) van je kind(eren) zodat ze je in ieder
geval kunnen benaderen en je kan je concreet aanmelden voor bepaalde activiteiten. In ieder geval
biedt dit instrument een overzicht van alle participatiemogelijkheden zodat je in alle rust kan zien of
er iets voor je bij zit. Je kan de data van diverse activiteiten vinden in de schoolplannerkalender.
Wij verzoeken je, om indien je dit formulier invult, het te retourneren aan de leerkracht van je kind.
Op voorhand dank,
het team van de Jenaplanschool Wittevrouwen

AANMELDINGSFORMULIER OUDERPARTICIPATIE JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN 2015-2016
Naam:…………………………………………………Ouder van:……………………………………..Groep:…………………………

ALGEMEEN
activiteit

omschrijving

Frequentie/ hoeveelheid
tijd

MR

Bewaken, controleren,
initiëren van beleid
Organiseren van div.
activiteiten voor ouders en
kinderen (o.a.dansfeest,
sponsorloop, pleinfeest)
Innen, beheren van
ouderbijdrage en
besluitvorming over
bestedingen
Meedenken met teamleden
en directie over
schoolontwikkeling
Begeleiden en helpen in de
redactie van de schoolkrant

8 vergaderingen van 2 uur
+ lees en voorbereidingstijd
Ca. 7 vergaderingen van 2
uur + uitvoeringstijd
(tijdens de activiteiten)

OR

St. Vrienden

Werkgroepen

schoolkrant

Les geven

kerst
Dansfeest
Pleinfeest

Vanuit je eigen
kennis/vakgebied een les
geven passend bij het thema
in de groep
Deelnemen aan het
ouderkerstkoor
Opbouw en/of bar en/of
opruimvrijwilliger
Opbouw en/of bar en/of
opruimvrijwilliger

Ca. 4 vergaderingen per
jaar (ca. 1,5 uur per
keer)met de Stichting en de
directie/administratie
5 x per jaar een
bijeenkomst (bijv.
werkgroep muziek)
Ca. 5 uur per editie en er
komen 3 tot 4 edities per
jaar
Afhankelijk van hetgeen je
wil aanbieden (een les
duurt ca. 40 minuten)
3 x optreden rond start
school en oefenen
Ca. 2 uur (afhankelijk van
taak)
Ca. 3 uur (afhankelijk van
taak)

BOUW/GROEPSGEBONDEN
Stamgr.ouder

Schakel tussen leerkracht en
ouders van een groep

Kamp

Begeleiding tijdens kamp
Chauffeur bij het
middenbouwkamp (halen
en/of brengen )

Schoolreis

Begeleiding tijdens
schoolreis

Diverse korte momenten in
het jaar (afhankelijk van
initiatieven)
3 of 4 dagen (of parttime)
1 tot 2 uur per kamp

1 schooldag

Zou ik
wel
interesse
in
hebben

Bied ik
mij
concreet
voor aan

BOUW/GROEPSGEBONDEN
activiteit

omschrijving

Frequentie/ hoeveelheid
tijd

kerstdiner

Een gerechtje maken voor
het diner (gr. 1 t/m 6)
Met een groepje
bovenbouw kinderen thuis
een gerecht maken
Helpen tijdens kerstdiner
Coordinatie en coaching
van een team bij de
diverse sporttoernooien

Afhankelijk van het gerecht

Coaching bij
sportactiviteiten

Hulp bij
schaaktoernooi
Hulp bij jenaplan
berekuilloop
Sportdag

Henschotermeer
Groep 7

weekopening

Musical gr. 8

Hulp bij slaapfeest
onderbouw
Hulp bij
afscheidsfeesten
ob en mb
schoonmaak

luizencontrole

leesouder
Ondersteuning
Plannex

Opbouwen,
scheidsrechter
Begeleiding bij lopen

Ca. 2 uur

Ca. 1,5 uur
Wisselend, afhankelijk van
sport en van hoe ver een
team komt (1 toernooidag
is ongeveer een halve dag)
Hele schooldag (27 nov.)
2 uur op 16 oktober

Scheidsrechter,
groepsleider of catering bij
sportdag gr. 3 t/m 8
Na de musical van gr. 8
gaat gr. 7 (bij mooi weer)
een dagje naar het water
(chauffeur en/of
begeleiding
Helpen met bedenken,
oefenen en bij de
uitvoering
Deelnamen aan een
musicalcommissie (decor,
kleding, logistiek, regie,
achter de schermen etc.)
Hulp bij spellen, bij het
eten etc.
Vossenjacht, hulp bij het
eten etc.

Ca. 6 uur

Voor de zomervakantie
helpen met de grote
schoonmaak in de klas
(vooral KB/OB en MB)
Aantal keren per jaar de
kinderen controleren op
hoofdluis
Begeleiding bij het lezen in
de onderbouw
Begeleiden van een kleine
groep kinderen

1 tot 3 uur

Ca. 6 uur

Wisselend, binnen een
periode van twee weken
een aantal uren
Aantal bijeenkomsten en/
of voorstellingen

2 tot 4 uur
2 tot 4 uur

3 a 4 uur per jaar

1 a 2 x per week 20
minuten
1 x ca. 2 uur per week

Zou ik
wel
interesse
in
hebben

Bied ik
mij
concreet
voor aan

