OUDERVERENIGING
Beste ouders / verzorgers,
Bij het inschrijven van uw kind heeft u de nodige informatie over ons kindcentrum
meegekregen. Zo ook deze brief om u op de hoogte te stellen van wat de oudervereniging
zoal doet. De oudervereniging heeft als doel de school te ondersteunen en te sturen in
haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en
veilige omgeving. Tevens willen wij de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten
en stimuleren.
Daarnaast is er een aantal taken voor de oudervereniging, zoals:
- behartigen van belangen van ouders en hun kinderen
- signaleren wat ouders bezig houdt
- bespreekbaar maken van knelpunten
- inbrengen van nieuwe ideeën
- informatie verstrekken aan de ouders over de voor ouders belangrijke zaken
omtrent school en oudervereniging
- beheren van de jaarlijkse ouderbijdragen
- bekostigen van een groot deel van de evenementen.
Voor u als ouders/verzorgers van één of meer kinderen op de Bundertjes betekent dit:
- dat u bent automatisch lid bent van de oudervereniging
- dat indien u hier geen prijs op stelt u dit kenbaar kunt maken bij de secretaris van
de oudervereniging of via de schooladministratie
- dat het lidmaatschap geen verplichtingen met zich mee brengt
- dat de jaarlijkse ouderbijdrage, waarmee de evenementen voor een groot deel
bekostigd worden, op basis van vrijwilligheid is.
Mocht u de statuten van de vereniging in willen zien dan kunt u zich richten tot de
schooladministratie.
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar (voor de data zie de
schoolkalender), de notulen van iedere vergadering worden op de website van de school
geplaatst. Tevens is er, een maal aan het einde van een schooljaar, een
avondvergadering waarin het jaarverslag zal worden besproken.
Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar uw ideeën, meningen en suggesties.
U kunt zich altijd tot een van de leden van de oudervereniging wenden of contact
opnemen per email ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl.
Tot slot wensen wij u en uw kind een fijne tijd toe op ons kindcentrum.
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