
Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich niet bedreigd voelt, niet in ras of persoon, 
niet in verwerving van kennis, niet in geloof en niet in meningsuiting.   

Geef mij een school die kennis aanreikt en een bron van inspiratie vormt vol nieuwe  
toekomstplannen.  

Geef mij een school zonder drempels voor mij.  

 

 

 

 

 

OUDERRAAD K.B.S. DE TRIANGEL 

Wat doet de Ouderraad? 
De Ouderraad ondersteunt het team van De Triangel door diverse activiteiten te organiseren die het 
schooljaar nog leuker maken voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan de sinterklaas- en 
kerstviering, carnaval en de avondvierdaagse. Naast de activiteiten zorgen wij voor een lekker hapje 
en drankje bij vieringen, zodat het voor alle kinderen een groot feest is. Ook leveren wij een 
financiële bijdrage voor bijvoorbeeld de prijzen van de voorleeskampioenschappen, de schoolreisjes 
en het kamp van groep 8. Daarnaast schaffen wij, wanneer de financiën dat toelaten, aanvullende 
leermiddelen of extra speelgoed aan waar alle leerlingen plezier van hebben. 

Als ouderraad denken wij ook mee over zaken op school die voor u en uw kinderen van belang en 
actueel zijn. Denk aan verkeersveiligheid, schoolreisjes, het schoolrooster en overblijven. Wij hebben 
geen beslissende of instemmende rol, maar een adviserende. Dit betekent dat wij het graag van u 
horen wanneer u ergens tegenaan loopt of suggesties of ideeën voor school heeft. Dit kan op het 
schoolplein, maar ook per mail via ouderraadtriangelnijverdal@gmail.com. 

Hoe werken wij? 
Wij vergaderen maandelijks samen met de directie. Tijdens de eerste vergadering worden de 
activiteiten verdeeld. De OR-leden werken vervolgens samen met de leerkrachten die vanuit het 
team verantwoordelijk zijn voor de betreffende activiteit. Deze samenwerking verloopt altijd erg 
prettig en gaat in goed onderling overleg.  

Onze jaarvergadering is openbaar. De datum wordt via de nieuwsbrief aan u gecommuniceerd. Heeft 
u interesse om een reguliere vergadering bij te wonen? Neemt u dan contact met ons op via de mail. 
U bent van harte welkom! 

Wij vinden het erg belangrijk om ouders te betrekken bij school, daarom vragen wij u soms om hulp. 
Deze oproepen vindt u in de nieuwsbrief. U bepaalt zelf of en op welke manier u kunt en wilt helpen. 
Naast dat vele handen licht werk maken, is het een leuke en ontspannen manier om meer betrokken 
te zijn bij school en elkaar op een andere manier te leren kennen. Ook kinderen reageren vaak erg 
enthousiast als u komt helpen. 

De ouderraad bestaat uit 8 enthousiaste ouders. Wanneer iemand de OR verlaat doen we een 
oproep in de nieuwsbrief. Echter is een extra lid altijd welkom. U bent van harte welkom als u 
interesse heeft of wilt kennismaken. 

Wat heeft de Ouderraad van u nodig? 
Naast een helpende hand zo nu en dan doen we ieder jaar een beroep op de ouders voor de 
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze is nodig om alle activiteiten voor uw kind(eren) mogelijk te 
maken. Wij hopen op solidariteit. Immers hoe meer ouders bijdragen, hoe lager de ouderbijdrage 
per persoon kan zijn. U kunt erop vertrouwen dat wij bewust omgaan met onze inkomsten en 
uitgaven om zo de kosten zo laag mogelijk houden. Dit lukt ons goed. Onze ouderbijdrage bedraagt 



€35,00 per kind. U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL58RABO0120925710 t.n.v. 
ouderraad Triangel o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren). 

 

Bent u niet in staat om de vrijwillige bijdrage te betalen en bent u woonachtig in de gemeente 
Hellendoorn? Neem dan contact op met het Hulpfonds Hellendoorn 

(www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl/kindpakket of mail naar 
kindpakkethellendoorn@gmail.com).  

Is deze regeling niet op u van toepassing en heeft u om financiële redenen problemen met betaling, 
dan kunt u contact opnemen met de directeur van De Triangel. 

 

  

 

 


