
Werkgroepen op de Michaelschool 
Op onze school werken we graag samen met 
een betrokken oudergroep. Sommige ouders 
bieden een helpende hand in de klas en 
anderen ondersteunen ons bij tal van 
activiteiten in en om de school. Voor die 
activiteiten hebben wij een aantal 
werkgroepen in het leven geroepen. 
In schooljaar 2015-2016 zijn dat: 
 
1. Werkgroep Mediawijsheid 
In de werkgroep Mediawijsheid zitten vier 
ouders, de cultuurcoach (vanuit de gemeente 
Leeuwarden) en de directeur. 
De werkgroep buigt zich over hoe wij op 
school en vanuit de opvoeding thuis het beste 
de kinderen kunnen leren omgaan met social 
media. Uit de werkgroepoverleggen zijn 
scholingsbijeenkomsten voor het team 
georganiseerd. Die scholing wordt komend 
schooljaar ook aan de oudergroep 
aangeboden. In 2015-2016 wordt door de 
werkgroep een beleidsplan over social media 
gebruik  geschreven. 
mail: mm.prins@michaelschoolleeuwarden.nl 
 
2. Werkgroep Pleininrichting 
De werkgroep Pleininrichting, wordt gevormd 
door vijf ouders, een leerkracht, de conciërge 
en de directeur. Met elkaar bespreken wij de 
verbeterpunten van het schoolplein en geven 
wij uitvoering aan het plaatsen van nieuw 
spelmateriaal. De leerlingen van de school 
worden bij de inhoudelijke keuzes betrokken. 
mail: f.vaniersel@michaelschoolleeuwarden.nl 
 
3. Werkgroep Tuinonderhoud 
Het onderhoud van de moestuin wordt op dit 
moment gecoördineerd door twee ouders en 
de directeur. Samen zorgen zij voor een 
onderhoudsplan (al dan niet op papier). De 
tuin wordt door groepjes ouders en kinderen 
gewied en winter- of zaaiklaar gemaakt. 
mail: w.gooren7@upcmail.nl 
 
4. Werkgroep Voortgezet onderwijs 
We onderzoeken in Leeuwarden de 
mogelijkheid voor het oprichten van een 
school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. 
De eerste twee jaar heeft de werkgroep 
bestaan uit twee ouders en de directeur. 
Onlangs is het ouderdeel binnen de 
werkgroep uitgebreid en bestaat nu uit twaalf 
ouders. 

De scholenkoepel Piter Jelles is zeer 
geïnteresseerd in het opzetten van een 
vrijeschoollokatie. Daartoe werd in opdracht 
van Piter Jelles, in het voorjaar van 2015 een 
breed onderzoek uitgevoerd door een externe 
(tevens een oud-ouder van onze school). 
mail: mm.prins@michaelschoolleeuwarden.nl 
 
5. Muziekgroep 
Bij onze jaarfeesten hebben we enorm veel 
plezier van onze muziekgroep! De 
Muziekgroep bestaat uit ongeveer acht 
ouders die elk een instrument bespelen. Met 
Sinterklaas, het Verkleedfeest (Carnaval) of 
het Pinksterfeest, zorgen zij voor de muzikale 
begeleiding en omlijsting van de viering. 
m.boske@michaelschoolleeuwarden.nl 
 
6. Marktgroep 
Ieder jaar organiseren wij een voorjaars- of 
herfstmarkt. Een bijzonder feestelijke dag, 
waarbij de school wordt omgetoverd in een 
markt met kraampjes, horeca, muziek en 
workshops en spelactiviteiten voor de 
kinderen. In de marktgroep zitten vier ouders, 
de schoolassistente en de directeur. 
mail: w.gooren7@upcmail.nl 
 
7. Cafégroep 
Van de cafégroep is er om bij gelegenheden 
thee en koffie te schenken. Van deze 
werkgroep wordt de afgelopen twee jaar 
nauwelijks meer gebruik gemaakt. Op dit 
moment eigenlijk alleen bij de herfstmarkt. 
f.wouda@michaelschoolleeuwarden.nl 
 
8. Bouwgroep 
De Bouwgroep wordt gevormd door twee 
ouders en de directeur. Samen buigen wij ons 
over onderhoud, vernieuwingen, 
aanpassingen, uitbreidingen en nieuwbouw. 
De conciërge is nauw betrokken waar het om 
onderhoudsvraagstukken gaat. 
 
9. Vrijwilligers in de klas 
Een aantal ouders werkt ook echt in de klas. 
Ouders helpen bij handwerken, 
toneelvoorbereidingen, handvaardigheid, 
Olympisch Kamp en andere sportactiviteiten. 
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