
Ik ben Geetha en sinds schooljaar 2015/2016 zitten onze dochters op de Archipel. De oudste in groep 

6 en de jongste in groep 2. De reden voor ons om voor de Archipel te kiezen was omdat de school 

voor beide dochters de hulp en uitdaging kon bieden die zij nodig hebben. Allebei mijn meiden zijn 

verschillend en hebben ieder hun eigen manier van leren, binnen de Archipel is deze mogelijkheid. 

Wat wij fijn vinden is dat er tussen school en ouders overleg is wat past bij je kind en wat heeft je 

kind nodig om alles uit je kind te halen wat er inzit. Beide dochters voelen zich fijn en veilig op school. 

Door het continurooster hebben ze de mogelijkheid om samen met vriendjes en vriendinnetjes te 

lunchen en nog even te spelen. Iets wat zij op de vorige school miste omdat er dan vaak even snel 

thuis gegeten moest worden. De kinderen gaan met veel plezier naar school. En ook als er wel een 

keer iets is waarvan wij denken waarom pakt de juf/meester of school dit zo aan, dan is dit goed 

bespreekbaar binnen de school. De leerkrachten en directie zijn alle laagdrempelig bereikbaar. Iets 

wat erg fijn is, want het gaat om je dierbaarste bezit je kind! 

Zelf ben ik binnen de school in beide klassen actief als klassenmoeder. Samen met een andere 

moeder vervul ik deze rol met veel plezier. We hebben in beide klassen een app groep waarin we 

ouders werven voor activiteiten, maar ook ouders soms een update geven als er iets is, een extra 

activiteit, reminder vrije dagen, of als de kinderen iets mee moeten nemen. Via deze app kunnen we 

alle ouders snel bereiken en gebeurd het soms ook wel eens dat we een berichtje van de juf op deze 

manier doorgeven. Dit zorgt er ook voor dat de vraag niet 30x bij de leerkracht komt maar in 1 keer 

vaak beantwoord is. En ouders raken meer verbonden met elkaar. 

Ook als voorzitter van de OR draag ik mijn steentje bij binnen school. Samen met een groep van 

enthousiaste moeders zorgen wij er voor dat grote activiteiten verzorgt zijn. Zoals versieren met sint 

en kerst, een disco 1x per jaar en het ijsje aan het eind van het schooljaar. Samen met een groepje 

leerkrachten zet de or zich ook in tijdens het brede school project en met de sportdagen. En de OR 

verzorgt de avondvierdaagse. Aantal keer per jaar vergaderen wij en kijken wij gezamenlijk hoe wij 

de ouderbijdrage het beste kunnen besteden voor alle kinderen. Naast de or leden is het ook altijd 

erg fijn als er met een activiteit meerdere ouders helpen. Want vele handen maken licht werk zeker 

met zo`n grote school is dat erg fijn. En zorgt dat er voor dat elke activiteit een feestje wordt! 

Hopelijk tot gauw als hulp ouder! En voor andere vragen ben ik ook bereikbaar via de mail (Link op de 

website) of op het schoolplein. 

  

Groet Geetha 


