
8.3 De oudervereniging/ouderraad 

 
Onze school heeft een oudervereniging (OV). Alle ouders zijn in principe lid van de 

oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad 

(OR). Deze wordt door een afvaardiging van leden van de vereniging, het dagelijks bestuur en 

enkele leden van het team van onze school gevormd. 

 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn ter inzage op school 

en zijn op te vragen bij de secretaris van de OR. 

De ouderraad stelt zich ten doel, de school te ondersteunen bij de vele activiteiten. De OR 

stelt zich tevens ten doel, in overleg met de school zaken uit te voeren, die voor alle leerlingen 

en alle andere betrokkenen van school, een plezierig en leerzaam verblijf en de 

schoolloopbaan bevorderen. 

 

Helaas vergoedt het Ministerie van Onderwijs aan school alleen de kosten die met het geven 

van de wettelijk voorgeschreven onderwijszaken te maken hebben. 

Schoolreisjes, excursies, vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, en overige sfeer bevorderende 

en ontwikkelingsgerichte zaken worden niet gesubsidieerd. Al deze activiteiten kosten geld. 

De OR vraagt daarom aan alle ouders een jaarlijkse bijdrage. 

In de jaarvergadering, die elk jaar rond de herfstvakantie van het schooljaar wordt gehouden, 

evalueren we het huidige schooljaar en worden de plannen voor het nieuwe schooljaar 

vastgesteld. Tevens wordt dan verantwoording afgelegd over de financiën van het huidige 

schooljaar en een nieuwe begroting vastgesteld. Ook de hoogte van de ouderbijdrage voor het 

komende schooljaar wordt deze avond vastgesteld. Naast bovenstaande bijdrage, kan de 

school voor specifieke gebeurtenissen in een bepaalde groep (m.b.t. het schoolkamp) ook een 

bijdrage vragen. Alle ouders hebben de gelegenheid op deze avond mee te praten en mee te 

beslissen. 

 

De visie achter de ouderraad  

 De samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school bevorderen. 

 Het organiseren van ouderhulp bij diverse activiteiten zowel in als buiten de klassen.  

 Samen met leerkrachten activiteiten organiseren, die bijdrage aan de goede gang van zaken 

in het onderwijs en het welzijn van de leerlingen. 

 

OR-leden 

Namens de ouders;  

- Roberto Vaes (voorzitter) 

- Peggy Bouchoms (secretaris) 

- Marsha van Eekelen (penningmeester) 

- Jos Rademaekers 

- Anke Richter  

- Lianne Cremers 

 

- Michel Hompes 

- Maartje Huybers 

- Nanouk Wijnen 

- Geert Schepers 

- Anne Nijs 

- Lotte Straatmijer 

 

Namens het team;  

- Evi Bierens - Sylvia van Leeuwaarden 

 

Activiteiten uitvoeren in samenwerking met het team 

- Sinterklaas 

- Kerst 

- Pasen 

- Carnaval 

- Schoolreis 

- School versieren 

- Schoolplein inrichting/aankleding 

 

 

 

  



Vergaderingen/contactmomenten 

Om alles in goede banen te leiden, vergadert de OR ongeveer 8 maal per schooljaar. Dit 

gebeurt op dinsdagavond en/of donderdagavond om 20.00 uur in de school. Deze 

vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender.  

De vergaderingen van de OR zijn openbaar. 

 


