
OUDERINNOVATIERAAD (OIR)
Bij de KinderInnovatieRaad denken en doen leerlingen actief mee
met de ontwikkeling van het Ambion onderwijs! Om de ideeën
en wensen van de leerlingen te verdiepen en praktisch uit te
voeren vragen we de hulp van ouders/verzorgers. Hiervoor
richten we de OuderInnovatieRaad op.

De OIR bestaat uit 24 ouders/verzorgers. Er zit één ouder/verzorger
van elke Ambionschool in deze raad. Dit team komt vijf keer per
schooljaar naar Thialf om met elkaar te brainstormen over de
ideeën en wensen van de KIR-leerlingen. Ideeën die tot stand
komen d.m.v. een wisselwerking tussen de leerlingenraden op de
basisscholen en de KIR.

OIR BIJEENKOMSTEN
DE OIR komt vijf keer per jaar op maandagavond bijeen in Thialf.
Tijdens de bijeenkomsten worden de ideeën van de leerlingen
kritisch onder de loep genomen met hulp van verschillende
praktische werkvormen. Het uiteindelijke streefdoel is het
daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de ideeën en wensen
bedacht door de leerlingen!

OPGAVE
De directie of de KIR-Coach van een Ambionschool verzorgt de
opgave van de ouder/verzorger die als afgevaardigde van de
school plaatsneemt in de OuderInnovatieRaad.

TAKEN KIR-OT LEDEN
• Deelname aan vijf KIR-OT bijeenkomsten.
• Eigen kennis, vaardigheden en expertise inzetten om de

plannen van de Ambion (KIR-)leerlingen daadwerkelijk
tot uitvoering te brengen.

• Meedenken over de ontwikkeling van de
KinderInnovatieRaad, de leerlingenraden op de
basisscholen en een krachtige wisselwerking tussen
beide.

• Optioneel: Scrummaster/kartrekker van KIR-Projecten.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de KinderInnovatieRaad staat op de
website: KinderInnovatieRaad.nl.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de projectleider
Gert van der Veen.

E-mail: Gert.vanderveen@ambion.nl
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