OUDERVERENIGING R.K. BASISSCHOOL DE SCHELP IN UITHUIZEN:
Geachte heer, mevrouw,
Van harte welkom op de R.K. Basisschool “de Schelp”. Als u besluit uw kind(eren) te plaatsen op De
Schelp vragen wij uw aandacht voor de OUDERVERENIGING .
Wat doet de Oudervereniging
De oudervereniging ondersteunt de school zeer actief in het organiseren en het begeleiden van
activiteiten zoals: cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstdiner, carnaval, de open dag, palmpasen en
Pasen, rapportbesprekingen, extra schoonmaakavonden,Opa en Omadag, wandelavond4-daagse
enz. Ook organiseert de oudervereniging extra hulp bij al deze zaken. Allereerst via de
activiteitencommissie: een groep mensen die heeft aangegeven op regelmatige basis iets te willen
doen op school. Daarnaast vragen wij ook alle andere ouders/verzorgers om zo nu en dan een
bijdrage te leveren.
Financiële bijdrage
De oudervereniging vraagt voor elk kind een vrijwillige bijdrage ad € 17,50 per jaar om de speciale
activiteiten onder schooltijd mogelijk te maken of te ondersteunen. Aan activiteiten die voor
kinderen onder schooltijd georganiseerd worden, zullen alle kinderen deelnemen, onafhankelijk van
de bijdrage die u hiervoor geeft. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de
jaarvergadering. Tijdens deze avond legt de ouderraad tevens verantwoording af van de besteding
van de gelden. Bijgaand treft u het Inschrijfformulier lidmaatschap voor de oudervereniging aan. U
kunt de overeenkomst getekend inleveren bij een leerkracht.
Deze activiteiten zijn belangrijk. Ze bepalen immers mede het plezier in het naar school gaan van
onze kinderen .
Om dit – in een tijd waarin veel mensen parttime of fulltime werken – blijvend op hoog niveau te
kunnen doen vragen wij ook uw hulp:
- hulp bij het bieden van ondersteuning bij activiteiten;
- 1x per jaar een avond komen schoonmaken.
Of:
- bent u creatief? Kunt u goed overweg met een computer? Bent u handig? Heeft u andere
kwaliteiten die u wilt inzetten?
- wilt u (op termijn) zelf deel uit maken van een van de geledingen (oudervereniging,
ouderadviescommissie of MR)?
Al uw hulp is van harte welkom! Zo dragen wij er met ons allen aan bij dat onze kinderen graag naar
school gaan.
Hoe werkt de Oudervereniging
De OV vergadert zo’n 6 á 7 keer per jaar. Iedere vergadering is ook iemand van het schoolteam
aanwezig. In oktober wordt er op school een jaarvergadering gehouden. De ouders worden hiervan
op de hoogte gesteld door middel van de ouderbrief en een persoonlijke uitnodiging. De OV nodigt

meestal een gastspreker uit die tijdens de jaarvergadering een nader te bepalen thema behandelt.
Het onderwerp sluit aan bij de basisschoolouders.
Wie zitten er in de Oudervereniging?
Op onze school bestaat de OV momenteel uit negen leden.
De ouders worden gekozen tijdens de jaarvergadering en nemen zitting voor in principe 3 jaar.
Na 3 jaar is ieder lid herkiesbaar. Wanneer er vacatures ontstaan in de ouderraad wordt hiervan
melding gemaakt in de ouderbrief. Iedere ouder die interesse heeft kan hierop reageren. De
benoemingen worden dan vervolgens tijdens de jaarvergadering met goedvinden van alle
aanwezigen officieel.
De OV vertegenwoordigt alle ouders.
Het is voor ons belangrijk dat u als achterban uw mening laat horen.
Heeft u vragen, een idee of wilt u uw mening geven over het beleid, neem dan contact met ons op.
Wilt u meer informatie over de OV of wilt u een onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u contact
opnemen met één van de leden van de OV of mail naar rkbdeschelp@fidarda.nl.
Graag tot horens of tot ziens,
De oudervereniging RKB de basisschool De Schelp

