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Beste ouder(s), verzorger(s) van de Okkernoot,  
   
 
Gedurende het schooljaar vinden er diverse activiteiten plaats die een schooljaar 
voor uw kind extra leuk en gezellig maken. Denk hierbij aan de viering van 
Sinterklaas en Kerst, maar ook aan de stamppotten maaltijd, het oudertoneel, de 
schooltuin etc. Deze activiteiten komen er niet vanzelf. Uw hulp is daarbij hard 
nodig!  
   
In dit overzicht hebben wij alle activiteiten op een rij gezet.   
Wij gaan ervan uit dat u ook uw steentje bijdraagt bij het organiseren, voorbereiden 
en/of uitvoeren van festiviteiten die het voor de kinderen extra gezellig maken. 
Samen kunnen wij er voor de kinderen een nog mooier schooljaar van maken! 
   
Uw interesse bij één of meerdere activiteiten kunt u het opgaveformulier verderop 
invullen en bij de leerkracht van uw kind achterlaten.   
 
   
Zodra het tijd is te starten met de gekozen activiteit, wordt er door de ouderraad of 
het team contact met u opgenomen.  
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INLEIDING  
   

OUDERACTIVITEITEN  

Op de basisschool is hulp en grote betrokkenheid van ouders niet meer weg te denken. Wij 

stellen deze dan ook zeer op prijs. Zonder uw hulp zouden bepaalde zaken niet meer 

gedaan kunnen worden. Voor iedere ouder is er wel gelegenheid om actief te zijn voor 

school. Dit kan door praktische hulp te leveren, maar ook door zitting te nemen in de 

Ouderraad of Medezeggenschapsraad. De ondersteunende activiteiten van de ouders 

vinden plaats onder begeleiding van een leerkracht of de Ouderraad.  

 

Het is belangrijk alle taken die op school uitgevoerd moeten worden onder elkaar te 

verdelen. In dit overzicht kunt u lezen bij welke activiteiten hulp van ouders noodzakelijk 

is. Soms is het schoolteam samen met de Ouderraad de eerste verantwoordelijke om een 

festiviteit te organiseren. Bij een aantal activiteiten zijn extra ouders nodig om de 

activiteit voor te bereiden en te organiseren (organiserende ouders). Net voor of tijdens 

een festiviteit is vaak nog extra hulp van ouders nodig (hulpouders).  

  

OOK UW HULP IS VAN BELANG!  

U zult zien aan het overzicht van activiteiten dat ook uw hulp en betrokkenheid hard nodig 

is!   

In de onderstaande lijst is opgenomen hoeveel ouders nodig zijn voor de organisatie en 

voorbereidingen en hoeveel ouders nodig zijn net voor (b.v. het versieren van school tijdens 

het kerstfeest) of tijdens een festiviteit. Tevens is de periode in het jaar opgenomen waarin 

de activiteit wordt uitgevoerd en daarmee uw inzet dus wenselijk is.   

Het activiteitenoverzicht is opgedeeld in:  

1. Medezeggenschapsraad, Ouderraad   
2. Jaarlijkse festiviteiten  
3. Doorlopende commissies  
4. Onderwijsondersteunende activiteiten  

  
Met dit overzicht is getracht zo volledig mogelijk te zijn in alle activiteiten. Het kan echter 
altijd voorkomen dat er nog andere activiteiten zijn waarbij hulp wenselijk is. Vaak zult u 
hiervoor een oproep terugvinden in de Okkernotitie of op Klasbord.  
  

HEEFT U VRAGEN OF WILT U ZICH OPGEVEN?  

Heeft u vragen over de activiteiten, neem dan gerust contact op met een lid van de 

ouderraad. Kijk hiervoor op www.okkernoot.nl, Ouderinfo, OR, of mail naar 

OR@okkernoot.nl.  

Wilt u zich opgeven, vul dan het formulier in op pagina 11. Dit formulier kunt u achterlaten bij de 

leerkracht van uw kind.  

Op de volgende pagina’s zijn vrijwel alle werkzaamheden en activiteiten waarbij ouderhulp nodig 

is, opgenomen.   

 

http://www.okkernoot.nl/
http://www.okkernoot.nl/
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GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
    

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD G.M.R.  
De G.M.R. bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen gekozen uit 
leden van de M.R. van de locaties van alle scholen die vallen onder de stichting Wonderwijs. 
Tot de taken van de G.M.R. behoort het adviseren en het verlenen van instemming op alle 
gebieden die alle locaties gezamenlijk aangaan, toetsing van het bestuursbeleid in bijzonder waar 
het gaat over de gevolgen van dit beleid voor ouders/ kinderen (bijv. overblijfregeling) of 
personeel (bijv. scholingsbeleid)  
  

Aantal personeelsleden Okkernoot  1  

Aantal medezeggenschapsraadleden  1   

Periode in het jaar  Hele schooljaar  

Inschatting aantal bijeenkomsten  6  

Overdag/ ’s avonds  ’s Avonds  

   

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD & OUDERRAAD 

 

 

 
  

  

 

 

OUDERRAAD  
In samenwerking met het team draagt de ouderraad zorg voor de organisatie van allerlei 
festiviteiten voor de leerlingen, zoals het Sinterklaasfeest, kerstfeest en themafeesten. Daarnaast 
kan de ouderraad het team ondersteunen met adviezen over beleidsmatige zaken.  

Aantal ouderraadsleden  8  

Periode in het jaar  Hele schooljaar  

Inschatting aantal bijeenkomsten  7-8 vergaderingen. Daarnaast 
deelname aan het organiseren van 
activiteiten.  

Overdag/ ’s avonds  ’s avonds  

   

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
Bij wet is geregeld dat inspraak van ouders (en ook van personeel) plaats vindt door middel van de 
medezeggenschapsraad (mr). In het reglement staat precies beschreven voor welke zaken het 
bestuur advies of instemming moet vragen. Het reglement van de medezeggenschapsraad ligt voor 
u op school ter inzage. De leden van de mr worden op een jaarlijkse algemene ouderavond gekozen 
door de aanwezige ouders. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. 
Vertegenwoordiging van ouders die adviseert en inspraak heeft op het beleid van de school en de 
stichting.  

Aantal Ouder leden   2  

Periode in het jaar  Hele schooljaar  

Inschatting aantal bijeenkomsten  6  

Overdag/ ’s avonds  ’s Avonds  
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 JAARLIJKSE FESTIVITEITEN   

 

  

  

SINTERKLAASWERKGROEP  
Organiseert het Sinterklaasfeest op school  

Aantal organisatoren  2  

Aantal hulpouders  6  

Periode in het jaar  Oktober – December  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  5  

Overdag/ ’s avonds  ’s avonds  

  

KERSTBOMENACTIE  
Geldinzamelingsactie voor de Okkernoot door de verkoop van zelf uitgegraven bomen. Bomen 
worden gezamenlijk uitgegraven met kluit. Met name sterke mannen gezocht voor het kappen. 
Voor de verkoop van de bomen op de kerstmarkt is ook hulp welkom.  

Aantal organisatoren  1  

Aantal hulpouders  10 (rooien) + 4 (verkoop)  

Periode in het jaar  Eerste zaterdag na sinterklaas  

Overdag/ ’s avonds  Overdag (zaterdag)  

  

  

KERSTWERKGROEP  
Organiseert het kerstfeest op school  

Aantal organisatoren  2  

Aantal hulpouders  8  

Periode in het jaar  December  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  5  

Overdag/ ’s avonds  ’s avonds  
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STAMPPOT MAALTIJD  
Organiseert de jaarlijkse stamppot maaltijd voor de leerlingen.  
Stamppot wordt thuis bereid en op school evt. opgewarmd.  

Aantal ouderraadsleden  1  

Aantal organisatoren  1  

Aantal hulpouders  8 koken/ 4 voor overdag serveren  

Periode in het jaar  Januari/februari  

Overdag/ ’s avonds  Overdag  

   

  

NL Doet  
  

 

Aantal organisatoren  2  

Aantal hulpouders  onbeperkt  

Periode in het jaar  14 maart  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  Geen  

Overdag/ ’s avonds  Zaterdag  

                               

SCHOLIDAIR  
Jaarlijkse geldinzamelingsactie ten behoeve van kinderen in de Derde Wereld.  

Aantal ouderraadsleden  1  

Aantal organisatoren  6  

Aantal hulpouders  6  

Periode in het jaar  April-mei  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  2x in het najaar  
Vanaf januari 1x per maand  

Overdag/ ’s avonds  Allebei  

  

CARNAVAL  
Organiseert het jaarlijkse carnavalsfeest  

Aantal organisatoren  2  

Aantal hulpouders  5  

Periode in het jaar  Februari -Maart  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  4  

Overdag/ ’s avonds  ’s avonds  
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SCHOOLREIS  
Hulp tijdens schoolreisje en bij de organisatie hiervan  

Aantal organisatoren  2 ouders + 2 leerkrachten  

Aantal ouders   Afhankelijk van de activiteit  

Periode in het jaar  Mei/Juni  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  Info door de leerkrachten  

Overdag/ ’s avonds  Overdag  

  

  
  

SUIKERSFEEST  
  

 

Aantal organisatoren  2 a 3  

Periode in het jaar  Juni  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  1  
Overdag/ ’s avonds  Dag  

  

  

AVONDVIERDAAGSE  
Organiseert deelname van Okkernoot aan de avondvierdaagse in Herveld.  

Aantal organisatoren  4  

Aantal begeleiders per avond  8 begeleiders bij het lopen  
2 verzorgers van drank tijdens 
pauzes  

Periode in het jaar  De week na Pinksteren  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  3  

Overdag/ ’s avonds  ’s Avonds  
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OUDERTONEEL  
Toneelstuk door ouders. Dit toneelstuk wordt 3x opgevoerd.  
Eerste keer voor de leerlingen, op vrijdagmiddag.  
Vrijdagavond en zondagmiddag voor alle ouders en andere belangstellenden.  

Aantal organisatoren  1 a 2  

Aantal hulpouders  8  

Periode in het jaar  Januari - Juni  

Inschatting aantal voorbereidende bijeenkomsten  September 3 bijeenkomsten 
Vanaf januari bijna wekelijks  

Overdag/ ’s avonds  ’s avonds  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT  
Door het jaar heen neemt de Okkernoot deel aan diverse sportactiviteiten zoals het 
korfbaltoernooi, volleybaltoernooi en voetbaltoernooi.  

Aantal organisatoren  4 per activiteit  

Aantal hulpouders  4 per activiteit  

Periode in het jaar  Gedurende het hele schooljaar  

Overdag/ ’s avonds  Overdag  

 

  

  

WINTERWANDELING 

 

Aantal organisatoren  2 a 3 

Aantal hulpouders  4  

Periode in het jaar  Winter  

Overdag/ ’s avonds  ‘s Avonds 
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DOORLOPENDE COMMISSIES   
  

  

 

  

 

 

  
 

 

  

KLUSSENOUDERS  
Kleine klussen in en rondom de school  

Aantal ouders  5-8  

Periode in het jaar  Hele schooljaar  

Inschatting aantal bijeenkomsten  1 dagdeel  

Overdag/ ’s avonds  In overleg  

 

 

  

TUINWERKGROEP  
Tuin bestaat uit 2 delen, een moestuin en een heemtuin.  
Moestuin: Elke groep heeft zijn eigen tuintje waar kinderen groenten of andere planten 

kweken onder begeleiding van één ouder per klas die direct met de leerkracht overlegt.  
Heemtuin wordt onderhouden door ouders.  

Aantal organisatoren  2  

Aantal hulpouders  3 voor de heemtuin  
8 voor de moestuin (1 per klas)  

Periode in het jaar  Hele schooljaar  

Inschatting aantal bijeenkomsten  Heemtuin:4zaterdagochtenden 
Moestuin: in overleg  

Overdag/ ’s avonds  Overdag  
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ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN  
 

 

  

 

 

 
  

 

  

 

  

LUIZENCONTROLE  
Controle van alle kinderen op hoofdluis  

Aantal ouders  4  

Periode in het jaar  Na iedere vakantie   
Extra: na een melding en max.7 
dagen later nog een keer  

Inschatting aantal bijeenkomsten  5x à 1 uur  

Overdag/ ’s avonds  Overdag in overleg met de school.  
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Het wel en wee rondom het versieren op de Okkernoot  
 

Er zijn veel commissies die versiering aanbrengen op de Okkernoot. Om deze versiering brandveilig 

en alarm-proof op te kunnen hangen, zijn er een aantal regels.  

  
Een algemeen belangrijke mededeling: Zorg ervoor dat in- en uitgangen altijd vrij blijven 
om te gebruiken in noodsituaties!  
  
In de lokalen:  

• Zorg er altijd voor dat deuren en ramen die open kunnen niet geblokkeerd worden 

en dat bij 14 noodsituaties iedereen veilig naar buiten kan lopen.  

• Hang geen vlaggetjes, tekeningen en andere brandgevaarlijke producten door het 

lokaal heen, tenzij deze geïmpregneerd zijn met een brandveilige coating.  

• Hang de artikelen op langs de muren en ramen en zorg dat er geen leerlingen onder 

de opgehangen artikelen zitten.   

• Lees de onderstaande voorschriften van de brandweer goed door.  

  
In de gangen en de hal:  

• Er mogen geen vlaggetjes en andere artikelen opgehangen worden die 

brandgevaarlijk zijn. Zorg er voor dat versiering geïmpregneerd is.  

• Deze impregneerspray is te koop bij de betere vakhandels en bij de bouwmarkt.  
• Net als in de lokalen geldt hier dezelfde regel: zorg ervoor dat de artikelen aan de 

zijkanten hangen, zodat leerlingen niet onder deze artikelen door hoeven te lopen. 

(Denk ook aan een slinger boven de deuren, niet doen!)  

• Zorg ervoor dat de artikelen niet kunnen ‘wapperen’. Dit in verband met het alarm. 

Er zitten in alle gangen en op een aantal andere plekken (m.u.v. de lokalen) 

bewegingssensoren. Als door een beweging van deze artikelen het alarm afgaat, dan 

gaat er een melding naar de meldkamer en komt een beveiliger kijken naar de 

melding. Een melding kost €75, - per keer.  

• Lees de onderstaande voorschriften van de brandweer goed door.  

  

Voor vragen over brandveilig ophangen van artikelen, kijk op:  

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/  

Feestversiering  
(Bron: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/)   

    
Feestversiering  
Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen bepalen hoe snel een brand om 

zich heen grijpt. Het is daarom belangrijk dat versieringen moeilijk ontvlambaar zijn en dat 

u bij het ophangen van de versieringen, de voorschriften in de gaten houdt.  

  
Voorschriften  
Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Dit staat, als het goed is, vermeld op de 

verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende 

kwaliteit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om versieringen aan te schaffen en op te 

hangen die brandveilig zijn. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet aanschaffen.  
Versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten 

waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie. Met lucht 

gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.  

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/feestversiering/


 

 
12 

  
Hoe herkent u brandveilige versiering?  
Er zijn veel brandveilige versieringen op de markt. Soms gemaakt van veilige materialen 

zoals aluminiumfolie en soms geïmpregneerd. Het is alleen niet eenvoudig te zien welke 

materialen veilig zijn en welke niet. Vraag de winkelier daar dus nadrukkelijk naar en kijk 

op de verpakking.  

  
Doe de brandproef!  
U kunt de brandveiligheid van versieringen met een eenvoudige proef zelf testen. Daarbij gaat u 

als volgt te werk.  
Neem een monster (5 x 25 cm) van het materiaal.  
Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster minimaal vijf seconden in een vlam. 

Bijvoorbeeld van een aansteker of lucifer.  
Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat u zich niet 
brandt. Neem de vlam weg na vijf seconden of eerder als het monster vlam heeft gevat.  
   
Het materiaal is brandveilig als:  

• Tijdens de verhitting geen druppels vrijkomen (al of niet 

brandend of druipend)  

• Tijdens de verhitting geen roetvlokken vrijkomen  

• Het materiaal niet meer dan 15 seconden na vlamt en maximaal 60 seconden 

nagloeit  
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Activiteiten opgaveformulier  
  

  
Zou u dit willen invullen en bij de leerkracht van uw kind willen achterlaten? Als we u t.z.t. 

voor een activiteit benaderen kunt u nog altijd aangeven hoeveel tijd u heeft.   

  

  

Ja, ik help mee. Mijn interesse gaat uit naar:  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: ________________________________________________________  

Tel. nr.: _______________________________________________________  

E-mailadres: ___________________________________________________   

Opmerking: ____________________________________________________  

 

Medezeggenschapsraad    

Ouderraad    

Sinterklaaswerkgroep    

Kerstbomenactie    

Kerstwerkgroep    

Stamppotten maaltijd    

Carnaval    

NL Doet    

Scholidair    

Avondvierdaagse    

Suikerfeest    

Schoolreis    

Oudertoneel    

Sport    

Winterwandeling  

Tuinwerkgroep    

Klussenouders    

Luizencontrole    


