
Schoolraad de Ark 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging van Basisschool De Ark 

in januari 2016 is het besluit genomen om de oudervereniging op te heffen. Om de 

activiteiten op De Ark op een gecoördineerde wijze vorm te geven en aan te laten 

sluiten bij de doelstellingen van de school is besloten een Schoolraad op te richten. De 

Schoolraad bestaat uit de directeur van De Ark, een vertegenwoordiging van de 

medezeggenschapsraad, de ouderraad en het Ark Cultuurfonds. De Schoolraad heeft 

geen formele status. De School is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren 

van de activiteiten en zorgt zo nodig voor de instemming en het advies van de 

medezeggenschapsraad.  

Doel van dit document is: 

- het documenteren van de samenwerking van de activiteiten die de Ark en 

ouders samen organiseren,  

- ouders met kinderen op de Ark te informeren over de Schoolraad 

- en duidelijkheid te creëren waar de vrijwillige financiële bijdragen van de ouders 

aan worden besteed  

om zo de identiteit van de school mede vorm te geven. 

De Schoolraad van de Ark geeft invulling aan het beleid van de Ark door het organiseren 

van een aantal extra-curriculaire activiteiten op het gebied van cultuur, saamhorigheid, 

plezier en sport voor de kinderen op De Ark. In de Schoolraad zitten ouders en 

teamleden. De ouders in de Schoolraad zijn vrijwilligers die meehelpen met de 

organisatie van de activiteiten. De teamleden in de Schoolraad doen dit vanuit hun 

dienstverband op de school.  

De activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage door de 

ouders van kinderen op de Ark.  Iedere activiteit wordt georganiseerd en uitgevoerd 

door een commissie.  



 

Wie zit er in de schoolraad? 

In de schoolraad zitten de leden van het team die in een schooljaar meewerken aan de 

organisatie van minimaal één van de activiteiten door de schoolraad en de ouders die 

zich vrijwillig inzetten om minimaal één van de activiteiten van de schoolraad te 

organiseren.  In totaal zitten er ongeveer 15 leden uit het team en tussen de 18 en 25 

ouders in de schoolraad. Ouders en teamleden werken samen op basis van 

gelijkwaardigheid. 

De schoolraad heeft een kerngroep bestaande uit; 2 penningmeesters (ouders), 1 

voorzitter (ouder), directeur school, 2 school MT leden, 1 lid van de 

Medezeggenschapsraad (ouder) en een ouder die de communicatie van de schoolraad 

aanstuurt.  

Naast de ouders in de schoolraad is er een grotere groep ouders die zich helpen op de 

dagen van de activiteiten, de hulpouders. 

Schoolraadcommissies 

Een schoolraadcommissie heeft een kader waarin het opereert. Dit kader is vastgelegd 

in de Commissiebrief en wordt jaarlijks geëvalueerd door de ouders in de 

desbetreffende commissie en de kerngroep van de schoolraad. 

Een commissie is verantwoordelijk voor zowel de organisatie, de uitvoering als het 

budgetbeheer van de activiteiten van die commissie.  In een commissie zitten in principe 

altijd ouders en teamleden. De commissie kiest per activiteit twee Trekkers, een ouder 

en een teamlid. De trekkers zijn het primaire aanspreekpunt van en naar de Schoolraad 

en beheren het budget van de activiteit. Hoe de commissie wil (samen)werken is aan de 

commissie.  



Voor iedere activiteit is een draaiboek. Dit draaiboek is er om kennis en ervaring over te 

dragen vanuit voorgaande jaren. Een commissie kan afwijken van het draaiboek, zo lang 

het binnen de financiële ruimte en het beleid van de Ark blijft.  

De activiteiten richten zich primair op de kinderen van De Ark, maar bieden in veel 

gevallen ook de mogelijkheid om ouders bij de school te betrekken. Commissies kunnen 

ouders bij activiteiten betrekken waar nodig en relevant, in de organisatie, uitvoering en 

als toeschouwer bij een uitvoering.  

De ouders van de Ark hebben een heel breed kennis- en expertisegebied, de commissies 

worden vanuit de Ark van harte aanbevolen gebruik te maken van die kennis en 

expertise. 

Financiën 

Budget 

De penningmeesters van de schoolraad maken aan het begin van elk schooljaar een 

begroting voor de geplande activiteiten. Deze begroting wordt besproken in de 

kerngroep van de Schoolraad. Aan de hand van deze begroting wordt door de 

penningmeesters een voorstel voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen gedaan. 

De directie legt een voorstel voor twee vrijwillige bijdragen ter instemming voor aan de 

ouders in de MZR, inclusief besteding en verantwoording.  

Inning ouderbijdrage 

Jaarlijks wordt door de penningmeesters van de Schoolraad in oktober een verzoek tot 

betaling aan de ouders van de kinderen op De Ark gedaan voor betaling van de 

vrijwillige ouderbijdrage die nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten die door de 

Schoolraad worden georganiseerd. Hiertoe wordt aan het oudste kind een brief 

meegegeven. In januari wordt door de penningmeesters een verzoek tot betaling 

gedaan aan de ouders van de kinderen op De Ark voor de vrijwillige ouderbijdrage voor 



het uitvoeren van culturele activiteiten (het Ark Cultuurfonds) Jaarlijks wordt in januari 

een herhaling voor het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage aan de kinderen 

meegegeven waarvan nog geen ouderbijdrage is ontvangen en in april volgt een 

herhaling voor de inning voor het cultuurfonds (en muziek). Jaarlijks volgt in april de 

laatste ronde met verzoeken de ouderbijdrage te betalen. Hiertoe wordt een brief in de 

brievenbus gedaan van de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald. 

Er wordt naar gestreefd beide bedragen op hetzelfde moment te innen.  

 

Uitvoering van activiteiten 

Het budget voor het organiseren van een activiteit wordt aan de desbetreffende 

commissie doorgegeven. Betaling van kosten wordt zoveel als mogelijk gedaan door 

girale betalingen. Hiertoe stelt de penningmeester de bankpas van de rekening ter 

beschikking waarvan de activiteiten worden betaald. Betaling op rekening is ook 

mogelijk. De betreffende commissie zorgt voor snelle geleiding van de facturen aan de 

penningmeesters die op hun beurt zorgen voor een snelle afhandeling van de 

betalingen.  

De school is verantwoordelijk voor de budgetering en besteding van het geld en stelt de 

begroting vast.  

Verantwoording 

Na iedere activiteit maakt de commissie een overzicht van de uitgaven en eventuele 

inkomsten en stuurt dit naar de penningmeesters van de Schoolraad. 

Van alle uitgaven moet een kassabon of factuur zijn. Deze wordt na iedere activiteit 

samen met het inkomsten- en uitgavenoverzicht (en eventueel de bankpas) aan de 

penningmeester van de Schoolraad gestuurd.  

–De totale inkomsten en uitgaven worden door de penningmeesters van de Schoolraad 

verantwoord aan het bestuur van de school, gedelegeerd aan de directie en de school 

doet verslag aan de ouders.    



Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar door de penningmeesters een 

verantwoordingsoverzicht gemaakt van alle activiteiten die in het voorgaande schooljaar 

zijn georganiseerd. Dit overzicht bevat per georganiseerde activiteit de kosten en 

eventuele inkomsten. Daarnaast een overzicht van de saldi van de rekeningen. De 

financiële verantwoording wordt door twee ouders van school die niet betrokken zijn bij 

de Schoolraad gecontroleerd. Hiertoe worden elk jaar twee ouders gezocht die deze 

taak willen uitvoeren. Het uitvoeren van deze taak kan maximaal drie 

achtereenvolgende jaren worden uitgevoerd.  

 

Communicatie 

Iedere commissie verzorgt de communicatie over de activiteiten die het organiseert. De 

commissie heeft daarvoor de volgende communicatiekanalen: 

- Bericht aan/ contact met de kindercommissie 

- Bericht aan de ouders via de klassenouders  

- Berichten aan het team via de memo voor de leerkrachten 

- Bericht in de tweewekelijkse nieuwsbrief  - link met ‘kopij deadlines’ 

- Nieuwsberichten op de site  

- Een vaste pagina op de site  

- Brieven met de kinderen mee naar huis, via de klassen 

- Foto’s over de activiteit op de website 

Na elke activiteit volgt in elk geval een bericht op de website waarbij wordt aangegeven 

dat deze activiteit dankzij de ouderbijdrage georganiseerd kon worden. 

 



De Communicatiecommissie van de Schoolraad verzorgt een aantal centrale 

communicatie-activiteiten: 

- Presentatie van de activiteiten van de schoolraad op de website van de school 

- Verzoekbrieven voor de ouderbijdrage 

- Werving ouders voor Schoolraad en hulpouders 

- Communicatieplan  

- Foto’s op de website 

- Schoolraad voorzien van tips & trics, eventueel wijzen op gemiste kansen  

- Adviseren over stijl/tone of voice/ wervend, duidelijke boodschap,   

- Mogelijkheid tot assistentie/redactie voor activiteitencommissies 

Rol van de Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het opzetten van de schoolraad en 

onderschrijft onderstaande uitgangspunten voor de schoolraad. De rol van de 

Medezeggenschapsraad is gebaseerd op wetgeving en regelgeving. Zo heeft de 

medezeggenschapsraad instemmingsrecht op de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage, welke aan de Medezeggenschapsraad wordt voorgelegd door de directeur van 

de school op advies van de penningmeesters. 

Uitgangspunten Schoolraad 

1. De activiteiten van de schoolraad richten zich op saamhorigheid, plezier en 

sportontwikkeling van de kinderen op De Ark. 

2. Ouders en team van de school werken samen aan de organisatie en uitvoering van 

de activiteiten in de Schoolraad. 



3. De financiële middelen van de Schoolraad komen primair van de vrijwillige 

ouderbijdrage van de ouders met kinderen op de Ark. 

4. De ouderbijdrage komt alleen ten goede aan activiteiten georganiseerd door de 

Schoolraad in het schooljaar waarin de bijdrage geleverd is door de ouder. Met de 

ouderbijdrage kunnen geen verplichtingen worden aangegaan die gelden over 

meerdere schooljaren. Er wordt naar gestreefd om de ontvangen ouderbijdrage te 

besteden in het jaar waarin het is ontvangen. 

5. Eventuele overschotten worden geparkeerd op een spaarrekening.  

6. Zowel ouders als teamleden willen met hun inspanningen in de commissies 

meehelpen aan de uitvoering van het beleid van de school en zijn daarin elkaars 

gelijken. 

7. Iedere activiteit moet ten goede komen aan een brede groep leerlingen uit zoveel 

mogelijk groepen. / Het totaal aan activiteiten moet ten goede komen aan alle 

leerlingen van De Ark en heeft een evenwichtige verdeling tussen cultuur, 

saamhorigheid, plezier en sport. 

8. De nadruk moet zoveel mogelijk liggen op “actief meedoen” en “beleven”. Bij 

culturele activiteiten is er een extra nadruk over het "leren over” de culturele 

activiteit. 

9. De diversiteit in het culturele aanbod van de school moet - over de jaren van de 

leerlingen - zo groot mogelijk zijn, zoals ook geformuleerd wordt in het culturele 

beleidsplan van De Ark. 

10. Bij cultuuractiviteiten komen leerlingen bij voorkeur in aanraking met professionals 

op het betreffende gebied: dansers, schilders, muzikanten, et cetera. Doel is dat 

professionals een bijzondere "ervaring" creëren voor de leerlingen, niet per se dat 

zij ook een (grote) rol krijgen in de educatie.  

11. Het streven is om een zo goed mogelijke prijs/kwaliteit verhouding van de 

activiteiten.   



12. Waar mogelijk wordt extra financiering binnengehaald door gebruik te maken van 

subsidies en/of sponsoring. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

schoolraadscommissie.  

13. Bij de uitvoering van de (culturele) activiteiten wordt waar mogelijk gebruik 

gemaakt van ouders met relevante expertise en van lokale culturele 

organisaties/aanbieders. Deze expertise moet ook tijdig betrokken worden bij de 

activiteiten. 

14. Tastbare zaken als muziekinstrumenten, kerstversiering voor de school en 

Sinterklaaspakken kunnen in aanmerking komen voor financiering als het gaat om 

een gezonde investering die gedurende meerdere jaren ten goede komt aan de 

leerlingen.  

15. Tastbare zaken als aandenkens voor leerlingen kunnen in aanmerking komen voor 

financiering als ze een aanvulling vormen op het leren en het contact met 

professionals, mits ze voldoen aan voorwaarden 2 (brede groep) en 5 

(prijs/kwaliteit) hierboven.  

Schoolraadkalender 

De Schoolraadkalender is een overzicht van de extra-curiculaire activiteiten 

ondersteund door ouders van de kinderen op De Ark. De activiteiten richten zich primair 

op de kinderen, ze worden voornamelijk door vrijwillige bijdragen van ouders 

gefinancierd en in eendrachtige samenwerking met ouders en team georganiseerd. De 

activiteiten voor het volgende schooljaar starten in maart. In onderstaand 

maandoverzicht staan bij de maanden maart tot en met Augustus de ‘dubbele’ agenda 

vermeldt. 

Naast de in de kalender genoemde activiteiten, kan de schoolraad activiteiten helpen 

organiseren zoals: 

- De kook/keukenactiviteiten  



- Omgaan met digitale media en technologie 

September 

Activiteiten 

- Presentatie activiteiten/cultuurkalender, met aankondiging drie 
betaalmomenten 

- Sportdag groep 1,2,3 

- Schoolreisje groep 4,5,6,7 

- Werving ouders schoolraad en hulpouders (Communicatie) 

- Eerste Schoolraad; team:Cultuur 

- Kerngroep schoolraad – bespreking expolitatie afgelopen jaar 

- Factuur Overblijven 

 

Oktober 

Activiteiten 

- Schoolraadsborrel met welkom nieuwe Schoolraadsleden 

- Kinderboekenweek (Cultuur) 

- Verzoek voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten wordt 
aan het oudste kind meegegeven. 

November 

Activiteiten 

- Tweede schoolraad met team:Kerst, team:Sinterklaas 

- Verzoek voor betaling van de vrijwillige bijdrage voor culturele activiteiten en 
muziek wordt aan de kinderen meegegeven.  



December 

Activiteiten 

- Sinterklaas 

- Kerst 

Januari 

Activiteiten 

- Derde schoolraad, 

- Kerngroep schoolraad 

- Herhaling van het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage wordt aan het 

oudste kind meegegeven 

Februari 

Activiteiten 

- Schaatsen groepen 4,5 (Sport) 

- Schaatsen groepen 6,7,8 (Sport)  

- Uitvoering kunstdiscipline (Kunst & cultuur) (datum kan verschillen) 

- Herharling van het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage voor culturele 
activiteiten en muziek wordt aan de kinderen meegegeven 

Maart 

Activiteiten 

- Open podium (Kunst & cultuur) 

- Paasontbijt  



Maart/april vooraf aan het schooljaar 

- Opzetten jaarprogramma voor het volgende schooljaar door kerngroep 
schoolraad 

o Voorstel voor activiteiten 

o Voorstel voor data 

o Voorstel voor budget per activiteit / jaarbegroting maken 

o Bepalen welke commissies nodig zijn 

o Voorstel voor grootte commissies 

April 

Activiteiten 

- Vierde schoolraad: Team:Schoolreisjes, Team:sport 

- Laatste verzoek voor betaling van de ouderbijdrage wordt in de bus gedaan 

Mei 

 

Juni 

Activiteiten 

- Avond-4-daagse 

- Schoolreisje groep 1,2 

- Schoolreisje groep 3 

- Sportdag groep 4,5 

- Sportdag groep 6,7,8 



Juni vooraf aan het schooljaar 

- Bijeenkomst voltallige Schoolraad, alle ouders en trekkers van Ark-team in een 
commissie 

o Vastleggen activiteiten, budget, data en commissiegrootte 

o Bespreken uitgangspunten van een commissie 

o Bemensing commissies 

o Inventarisatie werving ouders 

- Begroting van de schoolraad ter instemming voorleggen aan de MR. 

Juli 

- Afscheid groep 8 

- Schoolraad-BBQ met afscheid vertrekkende schoolraadsleden 

Augustus 

Vakantie 

Agenda Schoolraadsvergadering 

Standaard agenda voor een schoolraadsvergadering 

- Opening, welkom 

- Notulen, actielijst, mededelingen en post 

- Gehouden activiteiten 

- Komende activiteiten 

- Financien 

- Communicatie 

- Rondvraag 

- Sluiting 
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