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Doel 
Basisschool De Regenboog heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit een dagelijks bestuur 

en enthousiaste activiteitenouders met als hoofddoel het behouden of versterken van de 
samenwerking tussen school en ouders wat uiteindelijk de schoolbeleving van uw kind ten 
goede komt.  

 

Algemeen 
 
De OR organiseert jaarlijks verschillende leuke activiteiten zoals schoolreis, excursies, een 

kerst- en carnavalsviering. Zorgt voor afstemmen en overleg met team en MR. En draagt 
bij aan de organisatie van ouder- en themabijeenkomsten. De leden van het dagelijks 

bestuur staan jaarlijks vermeld in de schoolgids en op de website.  
 
De OR bestaat uit de volgende geledingen: 

 
1. Klassenouder 

Als groepsouder ben je 1e aanspreekpunt voor de leerkracht. Per klas zijn er 2 
groepsouders. Aan het begin van het schooljaar stem je met de leerkracht af wat 
hij/zij van je verwacht en wat jij hierin kunt betekenen. (Bijv. aanwezig zijn bij 

kerstdiner op school, wassen shirt na schoolreisje, organiseren cadeautje 
juffen/meester-verjaardag) 

 
2. Coördinator of hulpouder van een van de activiteiten  

Als coördinator organiseer je de activiteit samen met een werkgroep. Per activiteit 
zetten we 2 coördinatoren in met daarbij diverse hulpouders.  
 

Voor volgend schooljaar organiseren we de activiteiten: voor Sinterklaas, Kerst, 
Carnaval en Schoolreis. 

 
3. Kriebelouder 

Na iedere schoolvakantie (dus 5x per jaar) wordt er op maandagochtend 8:30 uur 

door de kriebelouders alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Per klas zijn er 2 
ouders die dit doen. De kwaliteitskaart luizencontrole is leidend.  

Als er hoofdluis wordt geconstateerd, vindt er 2 weken later in de betreffende klas 
nog een her-controle plaats.  
 

4. Allergie-coördinator 
De allergie-coördinator coördineert namens de Ouderraad traktaties bij 

schoolactiviteiten zoals Sint, Kerst, Carnaval, Koningsspelen en Schoolreis. De 
kwaliteitskaart allergie en ziekte is leidend. Er wordt uitgegaan van de 
verantwoordelijkheid van de ouder zelf om de juiste informatie door te geven. 

 
5. Halversier-ouder 

Qua aankleding van de centrale hal van school is er een versierwerkgroep. Deze 
groep versiert zo’n 10x per jaar de hal met een nieuw thema (gebaseerd op het 
seizoen of bijv. een specifiek thema zoals kerst of carnaval) 

Het versieren is op enkele woensdag- of vrijdagochtenden van 8:30 tot 9:30 uur. 
 

 
 



AANMELDEN 

Jaarlijks stuurt de ouderraad voor de zomervakantie via de directeur een oproep voor het 
aanmelden voor bovenstaande geledingen. De directeur plaatst dit in Druppelsgewijs.  
 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt op onze school niet tot het uitsluiten 

van leerlingen van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. (Wettelijk kader) 
 

De MR, de school en de Ouderraad vinden het extra aanbod waardevol en veel ouders 
vinden het belangrijk dat de extra activiteiten worden aangeboden. Deze activiteiten vallen 

buiten het verplichte onderwijsprogramma en worden daarom ook niet gefinancierd door 
het Ministerie.  
 

Daarom vraagt de OR via de school een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte wordt 
vastgelegd a.d.h.v. een plan en voorgelegd aan de MR die de hoogte definitief vaststelt.  

 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor: 

- Versieren van de hal. 

- Bezoek van Sinterklaas en een cadeautje per unit; 
- Organisatie van de kerstviering; 

- Boerenmoes tijdens het carnaval; 
- Organisatie schoolreisje. 
- Kleine vergoeding surveillanten.  

 
Kamp 

Voor het kamp wordt een aparte bijdrage gevraagd. We zorgen er voor dat de bijdrage zo 
klein mogelijk blijft. Tijdens de 1e informatieavond worden de kosten en de baten, die ook 

bestaat uit de ouderbijdrage en gelden vanuit verschillende acties, aan ouders 
aangegeven. Zo ontstaat een totaaloverzicht van kosten, activiteiten en ouderbijdrage. 
Het overzicht wordt door MR en OR jaarlijks gecheckt. 

 
VERANTWOORDING 

Ieder schooljaar publiceert de Ouderraad een financieel overzicht van de uitgaven en 
inkomsten. Tijdens de eerste schoolweken wordt per gezin een brief meegegeven met 
informatie over de hoogte van het bedrag en hoe én wanneer deze overgemaakt dient te 

worden. Mochten er voor u als ouder problemen zijn bij het betalen van de ouderbijdrage, 
neemt u dan altijd contact op met de penningmeester of de directeur van de school. Zij 

kunnen u helpen met informatie over een financiële steun. 
 
FINANCIËLE STEUN 

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om hun kind mee te laten doen aan 
sportclubs of muzieklessen. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt zijn voor 

sommige ouders niet op te brengen. Bij de gemeente Landerd kunt u meer info opvragen 
over een tegemoetkoming in de onkosten voor de schoolbijdrage. 
 

Ook voor sport- en cultuurlessen biedt de gemeente Landerd steun. Het Jeugdcultuurfonds 
betaalt het lesgeld tot een maximum van € 450 per kind, per cursusjaar. Dit geldt voor 

alle kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar geen geld is voor dit soort lessen. Zie 
hiervoor de website: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/. Wilt u hiervoor in 
aanmerking komen, meld het dan bij de intern begeleider. Zij kan uw kind aanmelden. 
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