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De oudervereniging
Wie zijn wij?

De oudervereniging is een vereniging van en voor
ouders. Het bestuur van de oudervereniging telt ca.
15 leden. Wij proberen ons steentje bij te dragen
aan het versterken van het contact tussen ouders
en school. Dit wordt gedaan door onder andere
informatie via de Pennewijzer, op de website
en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Wij vergaderen 1 keer per maand en er is
de mogelijkheid voor iedere ouder om deze
vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata
staan vermeld op de website. Als betalende ouder
bent u lid van de oudervereniging en kunt u zich
beschikbaar stellen voor het bestuur.

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging verricht hand- en spandiensten
bij de verschillende, vaak jaarlijks terugkerende,
activiteiten die samen met de teamleden voor de
kinderen worden georgani-seerd. Daarbij kunt u
denken aan de bosspeldag, schoolreis, paas- en
kerstviering, Sinterklaas, carnaval, sportdag,
doe-middagen en het schoolfeest. Dit alles wordt

mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage en een
bijdrage van het school-bestuur. Door inzet van
ouders bij het ophalen van oud papier in onze
gemeente ontvangt de oudervereniging ook een
bijdrage.

De vrijwillige bijdrage

Wanneer uw kind op school komt, wordt u om een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van
deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene
ledenvergadering vastgesteld door de aanwezigen.
Voor kinderen die na 1 februari en voor 1 mei
binnenstromen wordt de helft van de ouderbijdrage
gevraagd. Zonder deze bijdrage kunnen minder
activiteiten worden georganiseerd. De bijdrage
voor de schoolreis wordt ook geïnd door de
oudervereniging.

Voor ouders over onderwijs

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor
ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de
onderwijssector en de verbinder van ouders rond
het onderwijs.
Ouders & Onderwijs biedt een informatiepunt voor
ouders met vragen over het onderwijs en de school

van hun kind. Op www.oudersonderwijs.nl vindt
u veel informatie over het basis- en voortgezet
onderwijs, antwoorden op uw vragen, het laatste
nieuws over onderwijs en berichten van andere
ouders. Daarnaast kunnen ouders terecht voor
informatie via het telefoonnummer 0800-5010 en
per e-mail via vraag@oudersonderwijs.nl.

Bereikbaarheid

Wij zijn heel blij met al uw ideeën en suggesties. U
kunt hierover altijd iemand van de oudervereniging
benaderen. Dit kan op de volgende manieren:
• via de leerkracht van uw kind
• per e-mail
• schriftelijk bij het secretariaat van de
oudervereniging.
Namen en telefoonnummers staan vermeld in de
school-gids en op de website.
Ook het komende schooljaar willen we samen met
het team ervoor zorgen dat het onze kinderen goed
gaat op school. Wij hopen weer te kunnen rekenen
op uw bijdrage en inzet.
Heeft u interesse om bij de oudervereniging te
komen of wilt u meer informatie, neem contact op
met ons.

