OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie heeft als doel de relatie te bevorderen tussen ouders enerzijds en de
school, het onderwijzend personeel en het bestuur anderzijds. De oudercommissie van
bestaat uit 6 ouders van leerlingen van De Branding. Deze ouders zijn betrokken bij school
en kerkelijk meelevend. De oudercommissie benadert zelf nieuwe kandidaten voor de
commissie, welke in de jaarvergadering worden gekozen. Door de ouders kunnen eventueel
tegenkandidaten worden aangedragen. Namen van tegenkandidaten kunnen, mits voorzien
van tenminste 10 handtekeningen van ouders, uiterlijk 5 dagen voor de vergadering worden
ingeleverd bij het secretariaat van de OC. De zittingsperiode van een commissielid is 3 jaar.
Daarna is herverkiezing voor nog 3 jaar mogelijk.
Tot de belangrijkste taken van de oudercommissie behoren:
 Oren en ogen zijn van de ouders en school. Wij proberen signalen/opmerkingen op te
vangen en deze te melden als ze van belang zijn voor het optimaal functioneren van de
school.
 Ca. 6 vergaderingen per jaar houden, waarin de actuele zaken met betrekking tot de
gang van zaken in en rond school worden besproken.
 Het jaarlijks organiseren van een ouderavond op school.
 Contact onderhouden met kerk, school, niet onderwijzend personeel.
 Gebouwcontrole/alarmwacht in de vakanties.
 het mee organiseren van (buitenschoolse) activiteiten voor kinderen en hun ouders,
zoals de startdienst, kerkdienst voor jong en oud, paas- en kerstviering, sinterklaasfeest,
pleinfeest.
 het jaarlijks bijwonen van de lessen in iedere groep gedurende één dagdeel.
De oudercommissie heeft vooral taken die direct met de school, de ouders en de kinderen te
maken hebben. De beleidstaken die gelden voor alle scholen binnen de stichting liggen met
name bij het bestuur van de stichting. De oudercommissie wil namens u als ouders
betrokken zijn bij de alledaagse zaken op school. Als er dingen zijn waarover u wilt praten,
schroom dan niet om contact op te nemen met één van de commissieleden en uw mening
kenbaar te maken. OC-leden hebben geheimhouding beloofd. Wij zijn ervoor en zo kunnen
we met elkaar continue blijven werken aan het verbeteren en in stand houden van de
kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen.
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