Voor- en achternaam:
Naam leerling(en):

Groep(en):

Vrijwilligers in 2018-2019
Onze school drijft op de inzet van vrijwilligers. Daarom vragen we ouders gedurende het schooljaar
minimaal 3 keer per gezin per kind mee te helpen bij de onderstaande activiteiten.
Geef hieronder uw drie favoriete activiteiten aan. Wij benaderen u spoedig om te helpen bij een van die
activiteiten, waarbij we proberen zoveel mogelijk rekening houden met voorkeuren.

Activiteit

Eerste keuze

Tweede keuze

Derde keuze

Z.o.z. voor beschrijving van deze activiteiten.
De activiteiten zijn geordend naar het aantal benodigde vrijwilligers (van meer naar minder)

Evenementen
Bibliotheek
Afnemen toetsen
Koffie
Computer
Fondsenwerving
Kascommissie
Vrijwilligerscoördinator
Onderwijsondersteunende hulp
Naast de hierboven genoemde activiteiten hopen we dat u ook zult helpen als een leerkracht u benadert
voor hulp in de klas of bij andere onderwijsondersteunende activiteiten (b.v. een schoolreisje,
presentatie aan de kinderen over een onderwerp) .
Hieronder kunt u aangeven of er een onderwerp (denk hierbij aan een hobby, interesse of expertise) is
waarover u iets zou kunnen presenteren in de klas (wellicht meerdere klassen) of dat u een interesse
hebt die de school zou kunnen gebruiken:

Vrijwilligersactiviteiten
Vrijwilligers voor evenementen (Nederlands/Engels sprekend)
Deze vrijwilligers helpen de vrijwilligerscoördinator en directeur bij het organiseren en uitvoeren van de
culturele evenementen op de Oranjeschool. De huidige evenementen zijn Koningsdag, Sinterklaas, de
Elfstedentocht en de laatste schooldag. Met meer hulp van ouders kunnen we misschien een extra
activiteit organiseren (filmmiddag, schoolreisje).
Bibliotheekvrijwilligers (Nederlands/Engels sprekend)
Iedere week bezoekt een van deze vrijwilligers alle klassen met de bibliotheekkar en helpt de kinderen
bij het kiezen van een geschikt boek. Daarnaast zorgen deze vrijwilligers ervoor dat de bieb af en toe
wordt ververst (soms krijgen we donaties die uitgezocht en beoordeeld moeten worden, op basis van
interesse van kinderen kan een voorstel worden gedaan aan het bestuur voor aanschaf van bepaalde
boeken, etc.), en nieuwe boeken worden gelabeld en in het systeem geregistreerd.
Vrijwilligers bij toetsafname (Nederlands sprekend)
Ieder jaar worden er op verschillende momenten tijdens de schooltijd toetsen afgenomen (meestal in de
periode januari t/m mei). Voor deze toetsen worden leerlingen uit de klas gehaald. Deze groep
vrijwilligers helpt de interne begeleider (IB’er) bij het afnemen van de toetsen. De IB’er benadert de
ouders van tevoren om te zien wie tijdens een bepaalde schooldag kan helpen.
Koffievrijwilligers (Nederlands/Engels sprekend)
Het is al jaren een traditie dat een ouder de leerkrachten voorziet van een kopje thee of koffie tijdens
het eerste uur van de schooldag. Dit geeft een gezellige sfeer aan de school. Deze vrijwilligers zorgen
ervoor dat er altijd genoeg koffie en thee aanwezig is, dat er iedere schoolochtend thee en koffie gezet
wordt en de leerkrachten in de klas worden voorzien van koffie en thee.
Computerondersteuning (Nederlands/Engels sprekend)
Het zou fijn zijn om een ouder (of groep ouders) te hebben die kunnen inspringen als er hulp nodig is bij
een printerprobleem, een computerprobleem, het installeren van nieuwe software of andere technische
problemen. Deze taak is dus meer ad hoc.
Fondsenwerving (Nederlands/Engels sprekend)
Al jaren hebben we het idee om meer aan fondsenwerving te doen. Met vrijwilligers die hier interesse in
hebben kan hiermee wellicht een begin worden gemaakt. Er moet nog een plan worden gemaakt,
ideeën in kaart worden gebracht, doelen worden gesteld, etc.
Commissie kascontrole (Nederlands/Engels sprekend)
Deze commissie controleert jaarlijks de boekhouding en financiële status van de Oranjeschool. Dit is een
eenmalige activiteit die in november plaatsvindt.
Vrijwilligerscoördinator (Nederlandssprekend)
De coördinator zorgt dat de vrijwilligerstaken gecoördineerd worden. Activiteiten zijn het opzetten van
inschrijfformulieren voor de bibliotheek, koffie en evenementen. Tevens zorgt de coördinator ervoor dat
evenementen als Sinterklaas, Elfstedentochtspel, Koningsspelen en sportdagen gecoördineerd worden
(zelf of door een vrijwilliger).

