
De Ouderraad (OR) 
Omschrijving: 
De klassenouder wordt gekozen door de leerkracht in de eerste week van het schooljaar. In overleg kan de 
leerkracht ook 2 klassenouders kiezen, waarvan er 1 deelneemt in de Ouderraad. 
Wanneer je dit graag wilt doen, kun je dit aangeven bij de leerkracht van de groep van jouw kind. De 
klassenouder is tevens lid van de ouderraad. (n.b. voor dit schooljaar zijn de klassenouders al gekozen.) De 
O.R.-leden hebben een adviserende taak richting de Medezeggenschapsraad en hebben verder vooral een 
uitvoerende taak: 

- Organiseren van activiteiten voor de klassen. 
- Mede organiseren en activeren van ouderhulp;  
- Informeren van (nieuwe) ouders over activiteitenbijdrage; 
- Vraagbaak en aanspreekbaar voor alle ouders in de school. 

De OR bestaat dus uit klassenouders. Meer informatie kun je vinden op het memobord van de OR (bij de ingang 
van de school) en vragen over deze taak kun je sturen naar: or@bijlmerhorst.nl  
Tijdsinvestering: 
De OR vergadert gemiddeld 6 tot 8 keer per jaar, na schooltijd. Overige werkzaamheden gaan in overleg met 
elkaar. De klassenouder(s) kunnen in staat zijn regelmatig contact te hebben met de leerkracht, per mail of op 
school. 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
Omschrijving: 
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Samen denken zij mee over het op school te voeren beleid. De 
benoeming van MR-leden geschiedt via verkiezingen, maar je kunt je alvast aanmelden als kandidaat voor 
volgend schooljaar. Huidig schooljaar:2014-2015 is er geen plek beschikbaar. 
Meer informatie kun je vinden op het memobord van de OR (bij de ingang van de school) De MR is te bereiken 
per mail: MR@bijlmerhorst.nl  
Tijdsinvestering: 
Per schooljaar ongeveer 8 vergaderingen na schooltijd. Overige werkzaamheden in overleg met elkaar. 
 
De Feestwerkgroep 
Omschrijving: 
Deze groep ouders zorgt samen met de leerkrachten voor het Sinterklaasfeest en/of kerst, Pasen etc, is o.a. 
aanwezig bij overleggen ter voorbereiding en op de dag zelf. 
Tijdsinvestering: 
Aantal keren, in overleg met de andere leden van de werkgroep.  
 
De Bibliotheekwerkgroep 
Omschrijving: 
Het bijhouden en aanvullen van de materialen in de bibliotheek.  
Het stempelen van nieuwe boeken en boeken plastificeren.  
Verteltassen afmaken, onderhouden en controleren.  
Aan het begin van het schooljaar krijg je uitleg over de werkzaamheden in de bibliotheek.  
Tijdsinvestering: 
Dit gaat in overleg met de leden van de werkgroep. Het zal afhangen van de taak die je wilt gaan doen. 
 
De taal/lezen werkgroep 
Omschrijving: 
Actief op het gebied van taal,activiteiten rondom taal en voorlezen: van de Kinderboekenweek en het 
voorleesontbijt tot aan leesouder voor het  AVI lezen en het Verteltassenproject voortzetten. Denk je hier een 
bijdrage aan te kunnen leveren, geef je dan op voor deze club. Een leerkracht zal samen met je kijken naar de 
mogelijkheden op dit gebied en bespreekt samen met jou de invulling van de taak. 
Tijdsinvestering: 
Dit gaat in overleg met de leden van de werkgroep. Het zal afhangen van de taak die je wilt gaan doen. 
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De rekenwerkgroep 
Omschrijving: 
Dit zal niet een heel omvangrijke taak zijn, maar je kunt gevraagd worden om mee te helpen aan rekenweek en 
de grote Rekendag op woensdag 25 maart 2015. 
Tijdsinvestering: 
Dit gaat in overleg met de leden van de werkgroep. Het zal afhangen van de taak die je wilt gaan doen. 
 
Cultuur/ schoolreiswerkgroep: 
Omschrijving: 
Je zult samen met de leerkrachten bijvoorbeeld kijken naar het theater aanbod. Buurt activiteiten bekend 
maken in de school en een geschikte plek bedenken voor de schoolreis. Er zijn ook ouders nodig voor de 
voorbereidingen van de schoolreis en voor andere uitstapjes. 
Tijdsinvestering: 
De groep komt een paar keer per jaar samen en men zal in overleg aan kunnen geven hoeveel tijd je kunt 
besteden aan de taak. 
 
De Sport en spel werkgroep 
Omschrijving: 
Je zult samen met o.a. meester Gé invulling geven aan de sportdag en je kunt bijvoorbeeld tijdens schooltijd 
een sport- of spelactiviteit begeleiden tijdens het keuze-uur in de bovenbouw.  
Tijdsinvestering: 
In overleg een paar keer in het jaar. 
 
De klussenclub 
Omschrijving: 
Af en toe heeft de school hulp nodig bij kleine klusjes, schoonmaakmomenten, aankleding van de school voor 
de feestdagen, etc. 
Tijdsinvestering: 
Wanneer je je voor deze club opgeeft, zou je incidenteel gevraagd kunnen worden om te hiermee te komen 
helpen. 

 
Keuze uur begeleider 
Omschrijving: 
Elke woensdagochtend van 11.15u-12.15u  hulp en begeleiding bieden bij activiteiten met kinderen tijdens het 
Keuze uur. Kijkt u voor meer informatie op de pagina van Keuze uur. 
Tijdsinvestering:  
Elke week 1 uur.  


