
De oudervereniging ondersteunt, organiseert en/of coördineert allerlei activiteiten in nauwe 

samenwerking met de leerkrachten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de sinterklaasviering, 

kerstviering, schoolreizen, groei en bloei, carnaval en sportdagen.  

De oudervereniging vergadert in principe elke 3e maandag van de maand. Deze vergaderingen zijn 

openbaar. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dient u dat vooraf kenbaar te maken bij de secretaris. 

Heeft u leuke ideeën of suggesties voor bepaalde commissies, neem dan eens contact op met de 

desbetreffende contactpersoon. 

 

De ouderbijdrage 

De activiteiten van de oudervereniging worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt 

geïncasseerd door de penningmeester van de oudervereniging.  

 

De hoogte hiervan wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld (tijdens de algemene 

jaarvergadering). Voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt de bijdrage € 40,- per kind. Deze bijdrage 

is op vrijwillige basis. De inning van deze bijdrage verloopt middels machtiging, met daarop het 

bedrag en het bankrekeningnummer. Dit briefje wordt meegegeven aan het oudste kind uit het gezin 

dat de school bezoekt. 

Vanaf groep 1 wordt er jaarlijks een bedrag van deze ouderbijdrage voor uw kind gespaard voor het 

kamp in groep 8. Zo wordt u niet in groep 8 ineens een hogere bijdrage gevraagd.  

 

Ouders die inzake de betaling van deze bijdrage een regeling willen treffen, kunnen hierover contact 

opnemen met de penningmeester van de ouderraad. 

 

Kandidaatstelling 

De kandidaatstelling vindt plaats na de zomervakantie, vóór de algemene jaarvergadering. De 

verkiezing vindt plaats tijdens de algemene jaarvergadering, die wordt gehouden in 

september/oktober.   

Als kandidaten worden aangemerkt alle ouders/voogden van wie kinderen de komende jaren de 

basisschool bezoeken. De zittingsduur voor ouderverenigingsleden is twee jaar; voor bestuursleden 

van de OV drie jaar. 

 

Contactgegevens 

De oudervereniging is bereikbaar op het mailadres: or.sintjan@blosse.nl.  
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