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INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING 
 
Overleg en samenstelling 
  
De oudervereniging bestaat uit een aantal leden, een voorzitter, penningmeester en 
secretaris. Er wordt ongeveer 7 maal per jaar vergaderd en eenmaal per jaar is er 
een informatie avond op school waarin het jaarverslag en het financiële verslag ter 
inzage ligt. Het financiële jaarverslag wordt ook bekeken en beoordeeld door een 
uit 2 personen bestaande kascommissie. 
 
Vaste agendapunten tijdens deze vergaderingen zijn mededelingen vanuit het team, 
financiën (penningmeester), stand van zaken lopende activiteiten en evaluatie 
afgeronde activiteiten. De notulen van de vergaderingen worden na goedkeuring 
geplaatst op de website van school.  
 
Samenstelling 2018/2019 
 
Naam Functie 
Ria Super Voorzitter/DB 
Danielle van Wijngaarden Secretaris/DB  
Helga Pieters Penningmeester/DB 
Miranda vd Hoek Lid 
Johanna Fischer Lid 
Kirsten Rump Lid 
Agnes Klinge Lid 
Bianca Doppenberg Lid 
Petra Reinink Lid 
Lianne Strijker Lid 
 *DB= Dagelijks Bestuur 
 
Wat doet de oudervereniging 
De oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op 
school die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden zijn het 
organiseren van het Sinterklaas- en kerstfeest, de najaarsactiviteit en de 
avondvierdaagse. De oudervereniging werkt nauw samen met het schoolteam, door 
voor de diverse activiteiten ‘commissies’ samen te stellen met daarin leden van 
zowel team als oudervereniging.  
 
Daarnaast helpt de oudervereniging bij diverse activiteiten als de schoolmusical  
(groep 8) en de laatste schooldag. Ook ondersteunt de ouderverenging de school 
met het controleren van de leerlingen, na elke vakantie, op luizen.  
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De penningmeester van de oudervereniging beheert naast de inkomsten uit de 
ouderbijdrage, schoolreizen, ook eventuele opbrengsten van bijvoorbeeld een 
najaarsactiviteit of een sponsorloop.  
 
Oprichting oudervereniging 
In 2008 is de oudervereniging opgericht. Daarvoor spraken we van de ouderraad. 
Door de overgang van ouderraad naar oudervereniging is de financiële 
aansprakelijkheid van de leden beter gewaarborgd. Door de overgang zijn wel meer 
taken terecht gekomen bij de oudervereniging, vooral op het financiële vlak. De 
oudervereniging int sindsdien de bijdragen van de schoolreisjes en draagt hierdoor 
ook bij aan de invulling van de schoolreizen.  
 
De oudervereninging vraagt het schooljaar 2018/2019 van de ouders een 
ouderbijdrage van 25 euro per kind, van deze bijdrage worden diverse activiteiten 
betaald. Hieronder zullen wij beschrijven welke bijdrage door de oudervereniging 
zowel financieel als fysiek wordt geleverd per activiteit. U krijgt dan een indruk 
waar uw ouderbijdrage aan wordt besteed. Deze ouderbijdrage is hard nodig om 
alle leuke activiteiten te kunnen bekostigen. Het is gebleken dat 7% van de ouders 
de bijdrage van hun kind(eren) niet betaald, de kosten van deze kinderen komen 
voor rekening van de overige ouders. Mocht het in uw geval financieel niet haalbaar 
zijn om de ouderbijdrage te betalen dan kunt u contact opnemen met de directrice 
van school of met het dagelijks bestuur van de Oudervereniging om te kijken of er 
andere mogelijkheden zijn voor het betalen van de bijdrage. Gezamenlijk komen 
we daar altijd wel uit! 
 
Sfeercommissie 
Doel van de sfeercommissie is om de school er het hele jaar door gezellig en 
sfeervol uit te laten zien. Niet alleen in de klaslokalen, maar ook in de centrale 
ruimte van de school, de ruimte bij de kleuters en de gangen is iets te merken van 
de seizoenen of de feestdagen. Zo is de school tijdens de oktober- en 
novembermaand in herfstsfeer om daarna over de gaan in de sint- en kerstsfeer, na 
de feestdagen eerst in winter- en later in voorjaarssfeer, om uiteindelijk na de 
paastijd weer in zomerse sferen te veranderen. Van een kleine bijdrage worden 
materialen die vervangen moeten worden aangeschaft. 
 
Pasen 
De oudervereniging zorgt met Pasen dat er een kleine attentie/wat lekkers wordt 
uitgedeeld onder de leerlingen. 
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Sinterklaastoneel & Sinterklaasfeest 
Elk jaar gaat de bovenbouw naar schouwburg Ogterop om een voorstelling van het 
Sinterklaastoneel bij te wonen. Dit toneelstuk wordt elk jaar door diverse meesters 
en juffen gespeeld. De kosten van dit evenement zijn voor de Oudervereniging.  
 
De oudervereniging zorgt ervoor dat het speellokaal wordt versierd voor de 
kijkavond en het Sinterklaasfeest zelf. De kinderen krijgen voor het echte 
Sinterklaasfeest begint nog een ochtend strooigoed in hun gezette bakjes in de klas. 
De oudere groepen krijgen ook iets lekkers in hun vakje. Voor de jongere groepen 
( 1 t/m 4) worden cadeautjes aangeschaft. De oudere groepen gaan eerder die week 
naar het Sinterklaastoneel .Op de dag zelf worden de kinderen voorzien van wat 
drinken met lekkers en wordt er gestrooid door de Pieten. Ook lopen er 2 Pieten 
en een Sinterklaas rond die geschminkt moeten worden, de kleding die voor hen 
gehuurd dient te worden. De sint en pieten krijgen een kleine attentie voor hun 
vrijwillige inzet. Dit alles wordt bekostigd door de Oudervereniging. 
 
Kerstfeest  
Tijdens de kerstviering op school zijn de school en de lokalen gezellig aangekleed 
door het Team. De oudervereniging betaald een bijdrage voor aanschaf van deze 
versiering ( denk aan tafellakens, drinken, bestek etc.) Voor de ouders is er snert en 
glühwein in het speellokaal of buiten. De oudervereniging levert hier ook een 
financiële bijdrage aan. De kinderen krijgen ook elk een kerst attentie. 
 
Najaarsactiviteit/ Sponsorloop 
De oudervereniging zorgt gedurende deze activiteiten voor eten en drinken. Ook 
worden vaak materialen gehuurd om deze middag tot een succes te maken.  
 
Koningsspelen 
Er worden op school, sinds Willem-Alexander koning is, Koningsspelen 
georganiseerd. Er worden leuke spelletjes gedaan op het schoolplein voor de 
groepen 1-5. De groepen 6, 7, 8 hebben die dag een sportdag. De oudervereniging 
zorgt op deze dag voor wat drinken en lekkers voor alle kinderen. 
 
 
Schoolreizen  
De Oudervereniging verzorgt voor de schoolreizen het eten en drinken. 
 
Musical groep 8  
Elk jaar sluit groep 8 de basisschool af met een musical. De oudervereniging heeft 
voor de ouders en kinderen in de pauze koffie en thee met wat lekkers klaar staan. 
Ook krijgt elke leerling een leuk aandenken na afloop mee. Dit wordt ook betaald 
uit de ouderbijdrage. 
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Avondvierdaagse 
De oudervereniging stopt elk jaar veel energie in de organisatie van de 
avondvierdaagse. Dit zowel tijdens de voorbereidingen (o.a. kinderen met 
begeleiders indelen in groepjes, medailles bestellen, T-shirts verspreiden en 
bemensing regelen voor de rustposten) als tijdens de dagen zelf (o.a. deelnemers 
turven, rustposten voorzien van bevoorrading). De oudervereniging zorgt elke 
avond voor een glaasje ranja en wat lekkers voor de kinderen en een kopje 
koffie/thee voor de begeleiders. Bij het uitreiken van de medailles krijgen alle 
kinderen wat lekkers. Dit wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. 
 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag is altijd een feestelijke dag, georganiseerd door het team en de 
oudervereniging en vaak met de hulp van ouders. De oudervereniging levert een 
bijdrage door het verzorgen van drinken en wat lekkers en afhankelijk van de 
georganiseerde activiteit ook een bijdrage in materialen. De  laatste 3 jaar is er een 
leuk afscheidstasje gemaakt voor de kinderen die vanuit groep 8 van school gaan. 
 
Lief en Leed 
Er zijn gedurende het schooljaar altijd onvoorziene kostenposten, te denken valt 
aan een afscheid van een meester of juf waarvoor de oudervereniging dan financieel 
een bijdrage levert. Ook wordt er bij langdurige ziekte een huwelijk o.i.d een 
attentie gekocht voor de betreffende meester/juf. Als er materialen vervangen 
moeten worden of worden aangeschaft, denk aan ranjatonnen, lichtslangen, 
versiering, het vervangen van spelletjes etc, dan worden deze kosten ook vanuit de 
ouderbijdrage betaald. Maar ook de kosten voor het verdrijven van luizen  
( spuitbussen/kammen). De luizenmoeders krijgen einde van het schooljaar een 
kleine attentie evenals de leden van de Oudervereniging voor hun vrijwillige inzet 
gedurende het hele schooljaar.  
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Wij hopen dat door inzicht te geven in wat de Oudervereniging doet en waaraan u 
Ouderbijdrage wordt besteedt u doen beseffen dat deze bijdrage hard ook dit 
komende schooljaar weer nodig is om te zorgen dat alle leuke activiteiten die voor 
uw kinderen worden georganiseerd doorgang kunnen hebben.  
 
Er wordt eenmaal per jaar een financieel verslag gemaakt die inzage geeft in de 
financiën van de Oudervereniging en elk jaar wordt een Jaarverslag gemaakt met 
daarin een omschrijving van de bijdrage aan activiteiten door de Oudervereniging 
in dat betreffende schooljaar. Het financieel verslag is in te zien tijdens de 
informatieavond begin van het nieuwe schooljaar ( en altijd opvraagbaar bij de 
penningmeester). Het Jaarverslag wordt tevens op de site gezet begin van het 
schooljaar. 
 
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht, 
 
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op de Oosterboerschool!! 
 
 
De Oudervereniging Oosterboerschool 


