
Haarlem, september 2017 

 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Het gaat goed met het Schoter. De school groeit en is volop in beweging. Dat is nodig want de omgeving van 

onze kinderen is dat ook. Juist in deze periode is het belangrijk om als ouders de vinger aan de pols te houden, 

een positief kritische houding aan te nemen en zaken met school te bespreken.  De Ouderraad van Het Schoter 

speelt hierin een belangrijke rol.  

 

Wat doet de Ouderraad? 

De Ouderraad komt zeven keer per jaar bijeen. De schoolleiding vertelt dan wat er op dat moment op school 

speelt en welke plannen er zijn voor de toekomst. In een open sfeer bespreken we actuele onderwerpen die 

betrekking hebben op wat er leeft onder de ouders en leerlingen. De Ouderraad geeft daarbij gevraagd en 

ongevraagd advies. Tevens wordt de planning van activiteiten besproken. 

 

Een belangrijke taak van de Ouderraad is de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. Hiermee ondersteunen 

de ouders onder andere de talentenshow, toneelproducties, de Schoterbosloop, feestelijkheden rondom het 

eindexamen en de aanschaf van onderwijs vernieuwende middelen. Verder organiseren wij ieder jaar een 

thema-avond voor alle ouders en zijn wij aanwezig bij de Open Dagen en diploma-uitreikingen. 

 

Kijkje achter de schermen 

Voor u als ouder/verzorger biedt de Ouderraad de mogelijkheid om een kijkje 

achter de schermen te krijgen, mee te praten over de gang van zaken op Het 

Schoter en meer actief betrokken te zijn bij de school van uw kind.  

 

Vergadering bijwonen? 

U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend langs te komen,  

bijvoorbeeld op 17 oktober of 28 november a.s.  We starten om 20.00 uur.  

Alle vergaderdata kunt u vinden op www.schoter.nl > Organisatie > Ouderraad. 

Wanneer u het leuk vindt om alleen te helpen bij activiteiten dan zijn wij ook 

blij met deze hulp! 

 

Aanmelden of informatie? 

Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer informatie? Wij vertellen u er graag 

meer over. U kunt hiervoor een berichtje sturen naar ouderraad@schoter.nl  

 

 

Wij horen graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad, 

Anja Berens 

Voorzitter Ouderraad 

 

Gezocht … 

 

Wij zijn op zoek naar 

enthousiaste ouders 

die de Ouderraad 

komen versterken. 

Naast ondersteuning 

bij activiteiten zijn er 

taken van 

administratieve en 

organisatorische aard 

waarbij wij uw hulp 

goed kunnen 

gebruiken. 
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