Jaarverslag ouderraad prisma schooljaar 2014/2015
In het schooljaar 2014/2015 bestond de ouderraad uit de volgende leden:






Eline Woensdregt, penningmeester
Monique v d Linden
Berta Canricus-pol, vertegenwoordiging vanuit school
Malika Ifrandi
Natasja Bosman, voorzitter

In de loop van afgelopen schooljaar hebben wij afscheid genomen van Monique als lid en zijn
Ingrid Kortlever en Annelies de Lange lid geworden van de ouderraad.
In het schooljaar 2015-2016 vertegenwoordigt Ingrid van der Wees school in de ouderraad.
In het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad actief mee geholpen met de organisatie van het
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en het Slotfeest op Prisma.
Daarnaast zijn er een aantal leden van de ouderraad behulpzaam geweest op ouderavonden van
school om ouders te ontvangen en te helpen als ‘portier’ op school.
In overleg met de directie zijn er een aantal momenten gepland om samen te kijken naar hoe gaat
het op school, hoe verloopt de communicatie met elkaar en naar alle ouders op school. Waar kan de
ouderraad hulp bieden en hoe kan school informatie duidelijk naar alle ouders overbrengen.
In overleg met Fons Simon is er ook een zogeheten ‘klankbord’ om met de ouders van de ouderraad
te overleggen over alles wat op school speelt. Afgelopen jaar had dit met name betrekking op de
bezuinigingen en de veranderingen in zowel onderwijs als de zorg voor de leerlingen van het ZMLK
onderwijs.
Hieruit is voor het VSO een informatie avond voortgekomen in samenspraak met school, gemeente
en Tom in de buurt. Deze avond was verhelderend voor ouders en de opkomst was ook groot.
Daarnaast heeft de ouderraad een vergadering gehad met een aantal leden van de MR van Prisma
om te overleggen over de samenwerking, voor zover mogelijk, tussen de MR en de OR en hoe we
elkaar zouden kunnen helpen mbt bijvoorbeeld de vrijwillige hulp van ouders op school bij
activiteiten, leesgroepjes en op ouderavonden. Hieruit is inmiddels een brief voortgekomen voor
ouders om aan te geven wanneer en bij welke activiteit zij kunnen helpen. Met name voor het SO is
dit een goede stap. Op het VSO is de hulp van ouders nauwelijks nodig en is afgesproken dat de
contactpersoon vanuit de MR contact met ons opneemt als er een vraag om hulp ligt voor ouders.
Afgelopen jaar heeft Prisma via de ouderraad meegedaan met een hulpactie van de voedselbank.
Leerlingen kregen een voorlichtingsbrief vanuit de voedselbank mee naar huis en konden samen met
hun ouders boodschappen inleveren voor de voedselbank op school. Deze actie was een succes en er
hebben dan ook veel leerlingen een kleine of grotere bijdrage aan de voedselbank gedoneerd in de
vorm van boodschappen. Het voornemen is om deze actie komend schooljaar te herhalen.

