
 
 

OUDERS ACTIEF BINNEN DE SCHOOL 
We zijn blij met alle actief betrokken ouders binnen de school. U kunt op diverse manieren actief zijn: door af en toe 
hulp te geven als dat gevraagd wordt, door zich aan te melden voor een vaste taak of door deelname aan een van de 
officiële oudergroepen, die hieronder nader worden omschreven: 
 
SCHOOLADVIESRAAD (SAR)  
Aan iedere school van de stichting is een School Advies Raad (SAR) verbonden. De SAR bestaat uit vijf leden. Leden 
van de SAR dienen kinderen op de school te hebben, kerkelijk betrokken te zijn en de grondslag van de stichting te 
onderschrijven. We proberen van iedere protestants christelijke richting binnen de school iemand in de SAR te 
benoemen. Vacatures worden via het Schooljournaal gemeld, ouders kunnen zich melden als kandidaat. 
De SAR heeft tot taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren. De SAR heeft 
als andere belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken. Zij kan gevraagd en 
ongevraagd de schooldirectie adviseren. 
De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, onder meer bij benoemingen van nieuw personeel, als 
deelnemer aan de sollicitatiecommissie. 
Ook doet de SAR voorstellen voor het kiezen van een jaarlijks zendingsdoel en ontwikkelt hiervoor samen met het 
team jaarlijks een actie om geld in te zamelen. Daarnaast heeft de SAR een rol op de jaarlijkse projectavond rond de 
Kinderboekenweek: het inrichten van een boekentafel met verantwoorde kinderboeken. 
Tenslotte doet de SAR voordracht voor toezichthouders van de Stichting PCPO Krimpenerwaard. 
De taak van de SAR is adviserend. De SAR werkt aan de hand van een ´huishoudelijk reglement school advies raad´, 
opgesteld door de PCPO.  
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)  
De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door vier personen. Twee vanuit de ouders en twee 
teamleden. De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad’ dat op school ter inzage 
aanwezig is. De taak van de MR kan adviserend dan wel instemmend zijn. Dit is in de wet Medezeggenschap 
Onderwijs geregeld 
De MR is vertegenwoordigd in sollicitatiecommissies, heeft onder andere instemmingsbevoegdheid met onder 
andere het formatieplan, geeft adviezen en denkt mee in diverse schoolbeleidszaken. Ouders binnen de MR zijn 
gekozen uit ouders die een of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor drie jaar en met een 
maximum van twee termijnen. Alle ouders kunnen zich hiervoor kandidaat stellen na een oproep in het 
Schooljournaal. Ouders die zitting hebben in de raad hoeven geen lid te zijn van de Vereniging, wel dienen zij de 
grondslag te respecteren. 
De MR vergadert zelfstandig, de directeur is geen deel van de MR. Wel is de directeur ter informatie en advies bij de 
vergaderingen aanwezig als de MR dit wenselijk vindt.  
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC) 
Op onze school is een Activiteiten Commissie actief. Zij helpt de leerkrachten bij het organiseren van allerlei 
bijzondere activiteiten voor de leerlingen, zoals sportevenementen, het Sinterklaasfeest, het Kerst- en het Paasfeest, 
afscheid van groep 8, de traktaties op bijzondere dagen, de juffen/meesterdag en het jaarlijkse schoolreisje. 
De AC bestaat uit 6 tot 8 ouderleden die door de Activiteiten Commissie worden gevraagd of gekozen. Alle ouders 
krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen na een oproep in het Schooljournaal. Een leerkracht is vast 
aanspreekpunt voor de AC en is bij de vergaderingen aanwezig. 
 


