16. OUDERVERENIGING, MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN VERKEERSCOMMISSIE
De Oudervereniging
De oudervereniging is een enthousiaste en betrokken groep, bestaande uit ouders en een
leerkracht. Met het team organiseren zij (of helpen bij) evenementen zoals de
Kinderkermis,de lampionnenwedstrijd met Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, het jaarlijkse
schoolproject, het schoolreisje, het kleuterfeest, de afscheidsavond van groep 8 en de
voetbalwedstrijd groep 8 tegen leerkrachten/ouders.
Ook wordt er één keer per jaar een algemene jaarvergadering gehouden. Hier zijn ook de
leerkrachten, de directie, de leden van de MR en de verkeers- en overblijfouders bij
aanwezig. Veelal wordt aan deze jaarvergadering een thema-avond gekoppeld.
De leden van de ouderraad zijn de volgende:
●

Esther Smal

●
●
●
●
●
●
●
●

Patrick Dekker
Rick Schaap
José van Baar
Wendy Vlaar
Chantal Zwagerman
Esther Buskermolen
Esther Molenaar
(en namens het team) Jenny van der Werff

Voor de financiering van dit alles vraagt de oudervereniging aan de ouders een vrijwillige
bijdrage per schoolgaand kind. In het schooljaar 2019-2020 bedroeg deze € 50,00 per
kind/per schooljaar. Een deel van deze bijdrage wordt ook gebruikt voor het schoolkamp
van groep 7-8. Tijdens de algemene jaarvergadering dit najaar wordt dit bedrag nog
vastgesteld. U ontvangt daarna een rekening voor het lopende schooljaar.
Aan ouders van wie het kind niet de gehele schoolloopbaan op De Ark heeft gezeten, wordt
verhoudingsgewijs een extra vergoeding voor het kamp gevraagd.
Het bankrekeningnummer is: NL 44 RABO 0327 70 10 56 t.n.v. Oudervereniging De Ark
 e Medezeggenschapsraad
D
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht overlegorgaan,
bestaande uit drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten.
De ouderleden zijn:
● Paul van Baar
● Martijn Klok
● Janneke Lutgerink
De teamleden zijn:
● Melissa de Nijs
● Trudie Klaver
● Lotte Schuijt

De MR bespreekt de gang van zaken binnen de school en adviseert het schoolbestuur vanuit
haar invalshoek. Voor veel belangrijke zaken is de instemming of het advies van de MR
nodig. Dit maakt deze raad tot een belangrijk instrument van ouders en teamleden om
invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en andere belangrijke zaken.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen zijn te lezen op de
website van De Ark. De MR heeft een eigen e-mailadres:
mr-leden.deark@skowf.nl

De MR werkt op schoolniveau. Voor zaken op overkoepelend bestuurlijk niveau is er een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De Verkeerscommissie
School hecht grote waarde aan de veiligheid van onze kinderen in het verkeer. Er is dan ook
een Verkeerscommissie die zich namens de school, de ouders, MR en Oudervereniging,
inzet voor de verkeersveiligheid. De voorzitter is Jeroen Bruins.
De commissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Belangrijke aspecten voor de
Verkeerscommissie zijn o.a.: verkeersveiligheid rondom de school, bewustwording bij
ouders en kinderen en actuele onderwerpen als de dode hoek bij vrachtwagens. Tevens
onderhoudt de commissie contact met de gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en
andere scholen en verkeersouders. Voor het praktisch verkeersexamen is een aparte
commissie. Deze bestaat uit ouders van De Ark, De Caegh, De Kelderswerf en
leerkracht/voorzitter Jenny v.d. Werff.

