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Wat is de Oudervereniging?
De Oudervereniging vormt een belangrijke gesprekspartner tussen de ouder, het (management)team
en de medezeggenschapsraad van de school. De Oudervereniging probeert zo goed mogelijk de
belangen van alle ouders en kinderen te behartigen.

Waarom is er een Oudervereniging?
Activiteiten op school zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, óók de activiteiten
die buiten het standaard lesprogramma vallen. Deze bieden meer plezier, afwisseling en ontspanning
tijdens de basisschoolperiode, maar ze geven ook verdieping aan de lesstof. Kinderen leren immers
door te spelen.
De Josefschool heeft als speerpunt verbetering van het onderwijs. De Oudervereniging vindt het
belangrijk dat de leerkrachten zich hierop kunnen richten én dat de activiteiten doorgang vinden. Als
ouders kunnen we school hierin ondersteunen. Daarom neemt de Oudervereniging deze taak, in
nauw overleg met school, op zich.
“Ons streven is om namens en met ouders een aantal activiteiten
te organiseren, die wij belangrijk vinden voor onze kinderen als het gaat
om ontwikkeling en plezier.”

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind,
zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname
van ouders aan schoolactiviteiten. De Oudervereniging tracht dan ook zoveel mogelijk ouders te
betrekken bij de organisatie van de activiteiten op school.

Wat gaan we doen dit schooljaar?
Drie grote thema’s
Er zijn eigenlijk drie ‘grote thema’s’ gedurende het schooljaar: sinterklaas, kerstmis en carnaval. In
deze periodes worden voor alle kinderen van de school activiteiten georganiseerd. Om structuur aan
te brengen in de organisatie, wordt per thema een beroep op de ouders van een aantal groepen
gedaan.




Sinterklaas: de ouders van groep 1 & 2
Kerstmis: de ouders van groep 3, 4, 5 & 6
Carnaval: de ouders van groep 7 & 8

T.z.t. worden de ouders van deze groepen door de coördinatoren gevraagd of en wanneer zij kunnen
helpen bij de organisatie.

“De Oudervereniging behartigt de belangen van alle ouders.
Dit kunnen wij niet alleen. Wij zijn slechts de vertegenwoordiging,
de verantwoordelijkheid ligt bij alle ouders gezamenlijk.”
Structurele activiteiten
Daarnaast zijn er structurele activiteiten die wij gezamenlijk met school organiseren, zoals lezen,
crea-/techniek ochtenden, IVN, sportdag en schoolreis. Ook hierbij is uw hulp hard nodig.

Hoe kunt u zich aanmelden voor hulp bij activiteiten?
Dit kan via de Parro app van school. Uw hulp wordt enorm gewaardeerd! Niet alleen door de
oudervereniging en de school, maar zeker ook door de kinderen!

Vergaderingen van de Oudervereniging
De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Wij stellen uw aanwezigheid hierbij zeer op prijs. Tijdens
de vergaderingen heeft u als ouder de gelegenheid om zaken (die te maken hebben met het
organiseren van activiteiten voor onze kinderen) aan de orde te stellen. Daarnaast horen wij het
graag als u nieuwe ideeën heeft over hoe we zaken kunnen organiseren. Uw input is van harte
welkom!
Op de website van de Josefschool vindt u meer informatie over de Oudervereniging en de data
waarop wij vergaderen.

Ouderbijdrage
In principe is het volgen van onderwijs in Nederland gratis. Echter, bij de aanmelding voor uw kind,
zat ook een formulier betreffende een vrijwillige ouderbijdrage*. Dankzij deze bijdrage kunnen de
activiteiten die de Oudervereniging samen met school organiseert plaatsvinden.
De Oudervereniging beheert deze vrijwillige bijdrage en legt tijdens de jaarvergadering
verantwoording hierover af.

*Wanneer ouders financieel niet in staat zijn om een bijdrage te betalen (of dit om andere
persoonlijke redenen niet wensen te doen), dan kunnen zij dit aangeven bij de directie van school of
de penningmeester van de Oudervereniging. In dat geval kunnen er – indien nodig – andere
afspraken gemaakt worden.
Tot slot:
Wilt u ons komen versterken? Graag!
Informeer gerust bij één van de leden.

