Informatiebulletin
De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen. Zij vormt de schakel tussen ouders
en de schoolleiding. Daarmee fungeert zij als klankbord voor de schoolleiding.
De Ouderraad denkt mee
De Ouderraad bestaat uit zo’n 25 betrokken enthousiaste ouders. Wij volgen het schoolbeleid en de
dagelijkse gang van zaken op de voet. De Ouderraad is een serieuze en gewaardeerde
gesprekspartner voor de schoolleiding en de medezeggenschapsraad van het Jan van Egmond
Lyceum. Wij denken en praten mee en geven advies. Op basis van een jaarplanning en een
activiteitenlijst worden diverse activiteiten ondernomen en evenementen binnen de school
georganiseerd. Dat kan zijn in de vorm van werkgroepen, gastvrouw of heer bij ouderavonden, maar
ook als vrijwilliger in het studiecentrum. Daarnaast behandelt en participeert de Ouderraad in
didactische vraagstukken, het Passend Onderwijs, bij de Open Dagen, het brugklascadeau, de
diploma-uitreiking, de samenstelling van het jaarboek voor de eindexamenkandidaten, bepaalde
buitenschoolse activiteiten, huisvesting, beroepenvoorlichtingsdag etc.
De Ouderraad komt per jaar ongeveer 10 keer bijeen waarbij om en om wordt vergaderd samen met
de Directeur en afgewisseld wordt met een thema of werkgroepavond. Één keer per jaar wordt er
een algemene jaarvergadering georganiseerd om financieel en secretarieel verantwoording over het
afgelopen jaar af te leggen. Deze vergadering is openbaar.
De onderwerpen die in de Ouderraad aan de orde komen zijn zeer divers. Zo gaven wij desgevraagd
onze mening over de campusvorming. Maar ook buigen wij ons over praktische zaken, zoals de
inrichting van de school, het schoolplein, het reisbeleid, roosters en hoe de school schoon gehouden
wordt.
Bent u geïnteresseerd en wilt u op één of andere manier betrokken zijn bij de school?
Als Ouderraad houden wij de school op de hoogte van wat er leeft onder de ouders. Om in deze rol
van informatieleverancier optimaal te kunnen functioneren is uw inbreng onmisbaar. Wij nodigen u
daarom graag uit om uw stem te laten horen. Uw vragen, opmerkingen en ideeën kunt u sturen aan:
ouderraadjel@psg.nl
Aan de andere kant worden wij door de schoolleiding regelmatig op de hoogte gehouden over de
stand van zaken.
Als u een actieve(re) rol wilt vervullen dan kunt u zich (als lid) aanmelden bij de secretaris, mevrouw
Annemieke Haak via bovengenoemd e-mailadres.
Financiële bijdrage voor de Ouderraad
De Ouderraad beheert een deel van de vrijwillige ouderbijdrage. Van uw jaarlijkse bijdrage gaat
€ 10,- naar de Ouderraad. Ons budget besteden wij aan activiteiten en materialen die niet op een
andere manier (door de school) gefinancierd of gesubsidieerd (kunnen) worden en wij (didactisch)
noodzakelijk achten. Dit kan variëren van een bijdrage aan een schoolfeest, de aanschaf van bepaald
interieur tot de aanschaf van laptops voor bijzondere doeleinden. Sommige uitgaven keren jaarlijks
terug, zoals het jaarboek voor eindexamenkandidaten of een brugklascadeau voor de eerstejaars
leerlingen. Op de jaarvergadering van de Ouderraad leggen wij verantwoording aan u af over de
besteding van de gelden. Dan wordt tevens de begroting vastgesteld voor het volgende schooljaar.
In de Ouderraad zijn ook leden (ouders van leerlingen) van de VMR (Vestiging
Medezeggenschapsraad) , beter bekend als de Schoolraad, vertegenwoordigd. Zij vormen de
oudergeleding van de Schoolraad. Ook kunnen er ouders van de CMR (Centrale
Medezeggenschapsraad van de PSG) zitting hebben in de Ouderraad. Twee ouders van de OPR
(Medezeggenschapsraad Passend Onderwijs binnen de regio Zaanstreek/Waterland) hebben evens
zitting in de Ouderraad.
Meer en actuele informatie, zoals de notulen van vergaderingen, kunt u vinden op de website van
het Jan van Egmond Lyceum. http://janvanegmond.psg.nl/or

