De Oudervereniging van ICBS de Windroos

Bij inschrijving van een kind op De Windroos kunnen de ouders/verzorgers lid worden van
de Oudervereniging. Nieuwe leerlingen krijgen een inschrijfformulier van de Oudervereniging
op het moment dat ze instromen op school. Vervolgens blijft uw gezin automatisch lid
gedurende de periode dat uw kinderen op school zitten. De Oudervereniging heeft als
doelstelling om in overleg en in samenwerking met het schoolteam activiteiten te
organiseren buiten het reguliere schoolprogramma. Uitgangspunt is om dit samen met
ouders, directie en team te doen. Een keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering
plaats waarbij alle leden welkom zijn. tijdens deze jaarvergadering wordt er een inzage
gegeven in de besteding van de ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar.
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en is
voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 55,00. Voor kinderen die instromen na
01 januari is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,00. De ouderbijdrage wordt in twee
termijnen per schooljaar automatisch geïncasseerd. Mocht u op een andere manier willen
betalen, neemt u dan contact op met de directeur van de school. Echter, voor kinderen voor
wie geen ouderbijdrage is betaald, zullen in principe niet deel kunnen nemen aan activiteiten
die door de Oudervereniging worden betaald, zoals bijvoorbeeld de excursies.

De bijdrage voor kamp groep 8 is niet inbegrepen bij de ouderbijdrage. Deze bijdrage is
vastgesteld voor het schooljaar 2017-2018 op € 100,-- en wordt in het voorafgaande
schooljaar (groep 7) in drie termijnen geïncasseerd. Voor het incasseren van de
ouderbijdrage en bijdrage kamp groep 8 wordt per schooljaar schriftelijk toestemming aan u
gevraagd.

De Oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de Ouderraad (OR). De OR is een groep
actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens
het schooljaar. Door het organiseren van activiteiten willen wij de kinderen extra plezier
laten beleven aan hun schooltijd. De activiteiten die georganiseerd worden zijn:
Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, de excursies en andere festiviteiten. Via de Weekinfo wordt u
regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten. De Ouderraad vergadert 1 keer per
6 weken. Bij deze OR-vergaderingen is ook een vertegenwoordiging van het schoolteam
aanwezig. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester
aangevuld met een aantal algemene leden.

De kosten van het onderwijs zijn voor rekening van de overheid. Scholen of
ouderverenigingen mogen aan ouders een bijdrage vragen om de onkosten te dekken die
niet in de rijkssubsidie zitten. Dit heet de ouderbijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Dat
betekent dat de school uw kind niet mag weigeren als u niet betaalt. De school heeft wel het
recht om kinderen, waarvoor niet is betaald, niet mee te laten doen met de georganiseerde
activiteit. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstviering, excursies en feestjes.
De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per school en wordt jaarlijks door de ouderraad
vastgesteld. De schoolleiding en ouderraad bepalen in overleg waarvoor de ouderbijdrage
wordt gebruikt en leggen daarover verantwoording af aan alle ouders. U zult begrijpen dat
de school voor het organiseren van allerlei activiteiten afhankelijk is van deze bijdrage.
De Ouderraad kan altijd extra hulp gebruiken. Tijdens de feestdagen en de excursies zult u
wel eens een inschrijfformulier in de klassen vinden om u op te geven voor een activiteit.
Wij hopen, dat u dat ook vooral zult doen, want we willen toch allemaal dat onze kinderen
een leuke en leerzame tijd hebben op school? Zonder uw hulp wordt het uitvoeren van de
activiteiten een stuk moeilijker.
Wilt u meer weten over de OR, dan kunt u mailen naar onderstaand mailadres:
or@de-windroos.nl

