Het Hoe en Waarom van
“UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL”

OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL

Inleiding
In dit informatieboekje informeren wij u over wat de oudervereniging
van Basisschool Triangel is, wat wij doen en hoe u mogelijk een
bijdrage kunt leveren aan de activiteiten, georganiseerd door de school
en de oudervereniging.
Secretariaat: bolke51@hotmail.com

NL61RBRB0943572061

Wie zijn wij?
De oudervereniging is een zelfstandige vereniging die met hulp van
ouders een groot aantal activiteiten tezamen met directie en groepsleerkrachten organiseert. U kunt hierbij denken aan sinterklaas,
kerstmis, carnaval, pasen, schoolreis, enzovoorts.
Deze activiteiten zijn zogenaamde “Onderwijsondersteunende
activiteiten” en vinden grotendeels plaats tijdens schooltijd.
Waarom een oudervereniging?
Een van de redenen van een zelfstandige oudervereniging is gelegen
in het feit dat wij de belangen van uw en onze kinderen willen
behartigen, waar het gaat om schoolondersteunende activiteiten.
Hierbij vormen de oudervereniging en de leerkrachten een gezamenlijk
team. Een tandem eigenlijk: de school kan de activiteiten niet
organiseren zonder de inzet/hulp van de ouders/oudervereniging. De
oudervereniging kan de activiteiten niet organiseren zonder de inzet
van het team van leerkrachten.
Lidmaatschap
Alle ouders die een of meer kinderen op school hebben, zijn
automatisch lid van de oudervereniging.
Hierbij kunnen wij onderscheid maken tussen actieve en niet-actieve
leden.
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Niet actieve leden: u bent als ‘standaard lid’ van de oudervereniging
niets verplicht. Maar u begrijpt dat de oudervereniging alleen goed kan
functioneren als zoveel mogelijk ouders een steentje bijdragen aan de
diverse activiteiten.
Actieve leden: u kunt als hulpouder helpen tijdens diverse activiteiten
die de school organiseert.
Indien u wilt meedenken over de inhoud van de activiteiten en hieraan
een actieve bijdrage wilt leveren, dan kunt u ook bestuurslid worden van
de oudervereniging. Dit bestuurslidmaatschap is niet vrijblijvend. De
oudervereniging verwacht van bestuursleden o.a. dat zij aanwezig zijn
bij de bestuursvergaderingen en dat zij een actieve bijdrage leveren in
één of meerdere commissies die de activiteiten samen met de school
voorbereiden.
Waar betaalt de oudervereniging de activiteiten van?
De oudervereniging vraagt aan de leden (dit zijn dus de ouders) een
bijdrage per kind, per jaar. De huidige schoolbijdrage is €15,00 per kind.
Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.
Daarnaast hebben wij nog inkomsten door:
 giften;
 sponsoring in geld en natura.
Ben ik verplicht om mijn ouderbijdrage te betalen?
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Maar u begrijpt, dat hoe
meer ouders de bijdrage betalen, hoe meer wij als vereniging voor uw
en onze kinderen kunnen betekenen. De oudervereniging stelt daarom
alles in het werk om de ouderbijdrage van alle ouders te ontvangen.
Innen van de ouderbijdrage
Het innen van de ouderbijdrage gaat via ISY. Vanuit ISY komt er een
oproep om de ouderbijdrage te betalen. Er worden dan eenmalig
overschrijvingskosten betaald en uiteraard de ouderbijdrage.

Het hele principe van automatische incasso en afgeven van een
machtiging vervalt hiermee. Ieder jaar komt er via ISY een nieuw
betaalverzoek.
Wat gebeurt er als ik mijn ouderbijdrage niet betaal?
Wanneer u geen of een gedeelte van de ouderbijdrage betaalt, zal uw
kind in principe niet worden buitengesloten van activiteiten,
georganiseerd door de oudervereniging. Een uitzondering geldt voor
het schoolreisje (zie verderop).
Ook hier geldt, dat hoe meer ouders hun bijdrage betalen, hoe meer
wij als vereniging voor uw en onze kinderen kunnen doen.
Indien u vanwege uw persoonlijke financiële situatie niet in staat bent
om deze bijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling sociale zaken van de gemeente Maasgouw. Op grond van het
minimabeleid/bijzondere bijstand komt u wellicht in aanmerking voor
vergoeding van de ouderbijdrage en/of het schoolreisje.
Een andere mogelijkheid is Stichting Leergeld.
De school kan u helpen bij de doorverwijzing naar deze instanties.
Klassenouder
Vanaf het schooljaar 2013-2014 werken we met zogenaamde
klassenouders. Per groep is er een klassenouder aangesteld, die de
schakel is tussen de leerkracht en de ouders c.q. de oudervereniging.
De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie van
activiteiten.
Bij schoolactiviteiten, die mede door de oudervereniging worden
georganiseerd, kan de leerkracht aangeven welke/hoeveel ondersteuning hij/zij nodig heeft bij de betreffende activiteit. De klassenouder benadert ouders van kinderen uit de betreffende groep als er
hulp gewenst is.
Dus: heeft u de mogelijkheid om af en toe te helpen op school bij
activiteiten, geef dit dan door aan de leerkracht van de groep(en) waar
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uw kind(eren) zitten. De klassenouder kan u dan benaderen om te
helpen bij bepaalde activiteiten.
Helpen betekent niet dat u permanent beschikbaar moet zijn bij
activiteiten. Ook uw hulp bij 1 activiteit is meer dan welkom. Informeert
u gerust bij één van de bestuursleden van de oudervereniging.
Enkele activiteiten van de oudervereniging
De oudervereniging organiseert samen met de directie en leerkrachten
diverse activiteiten gedurende het hele schooljaar. Samen vormen ze,
per activiteit een activiteitencommissie.
De inhoud van de activiteiten kan jaarlijks variëren. Creatieve ideeën,
suggesties etc. m.b.t. de activiteiten zijn van harte welkom!
Onderstaande
activiteiten
worden
gefinancierd
door
de
oudervereniging.
KONINGSSPELEN
In 2013 zijn voor de eerste keer de Koningsspelen georganiseerd. In
samenwerking met de lokale verenigingen, komt deze activiteit jaarlijks
terug op Koningsdag. Ieder jaar wordt de inhoud van de Koningsspelen
opnieuw bekeken. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk variatie in deze
spelen aan te brengen.
SINTERKLAAS
Rond 5 december brengt Sint een bezoek aan onze school. Ieder jaar
staat deze dag in teken van een ander thema. Zo heeft Sinterklaas al
eens gelogeerd op school en is zwarte piet al eens door de brandweer
gered van het dak.
Sinterklaas en zijn zwarte pieten maken in iedere klas hun opwachting.
Voor de bovenbouw is er ieder jaar een aangepast programma klaar.
De school wordt ieder jaar op passende wijze versierd.
KERSTMIS

Voor deze viering brengt ook de kerstcommissie de school in
kerstsfeer. De kersttijd zorgt ook in school voor een speciale sfeer. In
2014 is voor het eerst een echt kerstdiner voor alle kinderen
georganiseerd. Samen met veel ouders is dit kerstdiner tot stand
gekomen. Een mooi voorbeeld van de “kerstgedachte”. Van dit schoolkerstdiner willen we komende jaren een traditie maken.
CARNAVAL
Volgens traditie wordt er elk jaar een carnavalsmiddag georganiseerd.
Alle groepen gaan in optocht naar zalencentrum ‘De Harmonie’. De
groepen verzorgen dan een optreden. De carnavals-commissie zorgt
voor de inrichting en aankleding van de zalen. Samen met het
schoolteam wordt het programma bepaald.
PASEN
In de week voor Pasen wordt er een activiteit georganiseerd in het
kader van Pasen. Voor de onderbouw heeft de paashaas meestal
eitjes verstopt.
SCHOOLREISJE
Een keer per jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. De
bestemming wordt per jaar bepaald. In verband met de hoge kosten
voor een schoolreisje, waarvoor bussen moeten worden gehuurd en
entreeprijzen moeten worden betaald, wordt er een aparte bijdrage
gevraagd voor deze activiteit. De ouderbijdrage van de
oudervereniging wordt in mindering gebracht op deze bijdrage voor het
schoolreisje. Indien u dus de ouderbijdrage heeft betaald (in
december), dan betaalt u een lagere bijdrage voor het schoolreisje van
uw kind(eren).
JAARAFSLUITING
Om het schooljaar feestelijk af te sluiten, organiseert de
oudervereniging een feestavond. Tijdens deze avond wordt er per klas
een optreden verzorgd.
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OVERIG
Daarnaast verzorgt de oudervereniging een attentie bij langdurige
zieken, jubilarissen en andere bijzondere gebeurtenissen.

Het spreekt voor zich, dat de oudervereniging altijd openstaat voor
suggesties, ideeën, (opbouwende) kritiek enz.
U kunt daarvoor het secretariaat, of een van de bestuursleden van de
oudervereniging benaderen.

Voor tal van deze activiteiten heeft de oudervereniging, ook uw hulp
hard nodig, ook hier geldt: VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!
Mag ik meedoen en/of meedenken?
Heel graag, zoals eerder vermeld, kan de oudervereniging alleen goed
functioneren, als er veel ouders meedoen en/of meedenken.
Wilt u lid van het bestuur van de oudervereniging worden, dan kunt u dit
kenbaar maken bij een van de leden of bij het secretariaat (zie emaillijst
op de laatste pagina).
U kunt ook eens een vergadering bijwonen, om een beeld te krijgen van
de activiteiten van de oudervereniging. Vergaderingen van de
oudervereniging zijn openbaar. De vergaderdata staan op de
schoolkalender vermeld.
Naast het bestuur van de oudervereniging wordt er bij de meeste
activiteiten hulp ingeroepen van ouders.
Verantwoording
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een Algemene
Ledenvergadering uitgeschreven, waarin het bestuur van de
oudervereniging verantwoording aflegt aan haar leden.
Punten die tijdens de algemene ledenvergadering aan de orde komen,
zijn o.a.:
- Terugblik schooljaar
- Financieel jaarverslag
- Begroting nieuwe schooljaar
- Aftredende bestuursleden/benoeming nieuwe bestuursleden
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SAMENSTELLING BESTUUR OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR
2015/2016
Bestuursleden :
Mw. T. Janssen, voorzitter
Mw. N. Schuijren, secretaris
Dhr. S. Lousberg, penningmeester
Mw. A. Reijners
Mw. J. Erdmann
Mw. N. Smeets
Mw. J. Slabbers
Mw. N. Bours
Mw. M. Thoolen

tanja.franssen@home.nl
bolke51@hotmail.com
s_lousberg@hotmail.com
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