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Inleiding 
 
De Oudervereniging (=OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en 
de school te ondersteunen bij zowel onderwijskundige als niet onderwijskundige activiteiten. 
De OV probeert dit doel te bereiken onder andere door het team te helpen met het organiseren van 
activiteiten die strekken tot het bevorderen van de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de 
leerlingen. Ook wordt getracht de betrokkenheid van de ouders/verzorgers te bevorderen. Tevens wordt 
vanuit de kennis en informatie van de ouders/verzorgers advies gegeven aan het team, Medezeggenschap 
Raad en directie. 
 
Huidige samenstelling bestuur Oudervereniging 
 
Het Bestuur van de Oudervereniging streeft er naar dat in het bestuur de onderbouw zowel als de bovenbouw 
vertegenwoordigd zijn. De OV komt regelmatig bijeen om te overleggen. Hierbij is ook altijd een teamlid 
aanwezig om het contact tussen het team en de OV te vergemakkelijken en te adviseren. Dit jaar bestaat de 
OV uit tien leden. Bonny Schaap zal bijgestaan worden als nieuwe voorzitter van de OV door de oud-
voorzitter Angelique van der Vliet.  
 
De Bestuursleden zijn:    
Bonny Schaap                - Voorzitter     
Daniëlle Smits   - Vice voorzitter/Algemeen Lid  
Paola Spolders      - Penningmeester    
Lilian Juffermans  - Secretaris 
Suzanne Loos               - Notuliste 
Angelique van der Vliet  - Algemeen lid    
Joyce van den Bos  - Algemeen lid 
Nina Todorovic   - Algemeen lid 
Alicja Wojtowicz  - Algemeen lid 
Nicole Hart   - Algemeen lid 
Astrid Termaat   - Teamlid  
 
 
 
De activiteiten van dit schooljaar: 
 
Een overzicht van de activiteiten die dit jaar worden georganiseerd kunt u onder andere vinden in de 
schoolkalender. Omdat we ieder jaar een andere draai willen geven aan de activiteiten kunnen we u nog niet 
vertellen wat de inhoud precies zal zijn. Wel kunnen we u de volgende opsomming geven van de activiteiten 
die door ons georganiseerd zullen worden dit jaar. Het kan uiteraard voor komen dat aan deze ‘festiviteiten’ 
nog andere evenementen toegevoegd worden. Dit kan op verzoek van het team of afhankelijk van 
maatschappelijke gebeurtenissen opgezet worden. 
 
Korte opsomming: 
Kinderboekenweek/projectweek 
Decemberworkshop 
Sinterklaas viering  
Kerstviering  
Goede Doelen Actie 
Palmpasen 
Schoolreis 
Paasfeest 
Eindejaarsfeest 
 
Eveneens coördineert de Oudervereniging de luizencontroles. Deze vinden plaats in de eerste week na  
iedere vakantie.  
Astrid Termaat is het aanspreekpunt vanuit het team. Daniëlle Smits –Eldering is het aanspreekpunt vanuit de 
Ov.
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Verdeling activiteiten: 
 
Zoals ieder jaar zijn er terugkerende activiteiten. Ook dit jaar zullen we deze activiteiten blijven handhaven. 
Evenals de afgelopen jaren proberen we de activiteiten die gedaan worden te verbeteren en te vernieuwen 
zodat het enthousiasme onder de leerlingen gehandhaafd blijft. 
Het bestuur van de Oudervereniging zet in samenwerking met het team leuke, leerzame en motiverende 
activiteiten neer. De verantwoordelijkheden van deze activiteiten zijn verdeeld onder bestuursleden als volgt: 
 
 
2016/2017 
 

Activiteit OV leden Team 
 

Project/boekenweek Nicole* Muriël*, Stijn en Kyra 

Sinterklaas Suzanne*, Nicole, Bonny Astrid*, Steffanie, Claudia 

Kerst Nina*, Alicja, Angelique Laura*, Carlijne en Stijn 

Carnaval Hulp indien nodig  

Goede doelen Bonny* en Alicja Nelly* 

Palmpasen Joyce*, Paola en Lilian Muriël*en Jerry 

Pasen Paola*, Joyce en Lilian Muriël* en Jerry 

Fotograaf Daniëlle/Lilian Astrid* 

Schoolreis Paola*en Bonny Miranda* en Marjon 

Meester en juffendag Lilian* Muriël*en Anouk 

Eindejaarsfeest Allen  

 
 
Met een * gemarkeerd betekend aanspreekpunt vanuit het team en de OV. 
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Vergaderdata  
 
Hieronder treft u het vergaderschema van de Oudervereniging.  Alle vergaderingen van de oudervereniging 
zijn openbaar. 
Ook de belangrijkste agenda punten staan hierop vermeld. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben dan 
horen wij dit natuurlijk graag van u. 
 

Donderdag 8 september 2016  Jaarplan/jaarverslag 
 Evaluatie schoolfeest 
 Indeling commissies 
 Ingekomen en uitgaande stukken 
 Luizencommissie 
 Financiën 

Donderdag 13 oktober 2016  Financiën 
 Jaarplan/jaarverslag 
 Decemberworkshop 
 Sinterklaas  
 Kerst 
 Ingekomen en uitgaande stukken 
 Evaluatie kinderboeken/projectweek 

Donderdag 3 november 2016  Algemene Ledenvergadering 
 Decemberworkshop 
 Sinterklaas 
 Kerst 
 Ingekomen en uitgaande stukken 

Donderdag 24 november 2016  Sinterklaas 
 Kerstmis 
 Decemberworkshop 
 Ingekomen en uitgaande stukken 

Donderdag 12 januari 2017  Pasen 
 Evaluatie Sinterklaas 
 Evaluatie Kerst 
 Goede doelen actie 
 Ingekomen en uitgaande stukken 

Donderdag 2 maart  2017  Schoolreis 
 Pasen 
 Goede Doelen Actie 
 Zomerfeest 
 Ingekomen en uitgaande stukken 

Donderdag 20 april 2017  Zomerfeest 
 Ingekomen en uitgaande stukken 
 Evaluatie pasen 
 Schoolreis 
 Fotograaf 
 

Donderdag 8 juni 2017 
 
 
 
 

 Evaluatie schoolreis 
 Zomerfeest 
 Ingekomen en uitgaande stukken 
 Vergaderschema 2017-2018 

 
Data kunnen wegens omstandigheden tussentijds worden veranderd. Wilt u een vergadering bijwonen en een datum 

verifiëren neemt u contact op met één van de leden of via ov.maria@jl.nu. 

mailto:ov.maria@jl.nu
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Financiële begroting 
schooljaar 2016-2017 Begroot Uitgave Opmerking 

Resultaat '15-'16 € 1.284,54     

Kinderboekenweek/projectweek € 300,00 € 246,75 boekenleggers, certificaten prijswinnaars 

Ateliermiddagen   € 500,00 € 0,00   

Sinterklaas 

€ 800,00 € 770,63 
Cadeaus en chocola, strooigoed, versiering, 
inpakpapier 

Kerst € 750,00 € 781,22   

kerst (december)workshop   € 30,22  kerstkaarten maken 

kerstborrel   € 30,00   

Carnaval 

€ 0,00 € 0,00 
wordt dit jaar niet gevierd op school ivm 
vakantierooster 

Palmpasen/Pasen € 400,00 € 0,00   

Groep 8 
€ 150,00 € 0,00 brunch, versnaperingen kamp 

Administratiekosten  

€ 500,00 € 0,00 
incl. Kwartaal kosten bank €90,-, 
vergaderkosten 

Versiering € 300,00 € 0,00   

Diverse  

€ 375,00 € 0,00 
versnaperingen schoolreis, sporttoernooi 
etc. 

Buitenspeelmateriaal € 0,00 € 0,00   

Eindfeest € 500,00 € 0,00   

Onvoorziene uitgaven € 100,00 € 0,00   

        

  € 4.675,00 € 1.858,82   

        

Ouderbijdrage 2016-2017                                       € 30,00     

Aantal leerlingen per 1 oktober 2016 177     
Totaal inkomsten ouderbijdrage bij 
100% betaling             

€ 5.310,00   
  

Geschatte aantal ouderbijdragen 60% 69%   

Totaal verwachte ouderbijdrage  € 3.186,00 € 3.660,00 Totaal betaalde ouderbijdrage  

        

Opgebouwde reserve   € 1.284,54   

Eindresultaat 
     ------  

 

 

 
(kosten worden doorlopend hierin verwerkt, betalingen worden ook op moment van opmaken van dit document nog 

ontvangen) 


