Oudervereniging De Krommen Hoek
Inleiding
Sinds het ontstaan van De Krommen Hoek in
oktober 1974, is de ouderbetrokkenheid erg
hoog geweest. Dit draagt bij aan de open en
ontspannen sfeer op school. Veel ouders dragen
een steentje bij aan het onderwijs van hun kind
door actief te zijn in een commissie,
klassenouder te zijn, te helpen bij incidentele
activiteiten of te helpen bij de overblijf. De
oudervereniging stimuleert dit in de hoop bij te
dragen aan een fijne schooltijd van de
leerlingen.
Doel van de Oudervereniging
 Behartigen van belangen van leerlingen
en/of ouders, binnen de kaders die
afgesproken zijn in de statuten.
 Behouden en stimuleren van de
ouderbetrokkenheid op onze school.
Taken van het bestuur van de Oudervereniging
 Het innen en beheren van de vrijwillige
ouderbijdrage en de TSO-gelden.
 Organiseren of ondersteunen van
activiteiten ten behoeve van leerlingen
en/of ouders.
 Functioneren als klankbord.

Bestuur
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit
drie tot zeven ouders. Meer informatie over
bijvoorbeeld de bestuursleden kunt u vinden op
www.bskrommenhoek.nl/Organisatie/Ouderver
eniging.
Commissies en TSO-organisatie
Het bestuur stuurt in overleg met de teamleden
de diverse commissies van de school aan en stelt
het geld voor de commissies ter beschikking.
Meer info is te vinden op:
www.bskrommenhoek.nl/
Organisatie/Commissies.
Tevens valt de organisatie van de Tussen
Schoolse Opvang onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur. Meer informatie is te vinden
op: www.bskrommenhoek.nl/TSO.
ALV
Voor de leden van de Oudervereniging wordt
minimaal één maal per jaar een Algemene
Ledenvergadering uitgeschreven. Deze vindt
plaats in juni. Dan worden o.a. het jaarverslag en
de begroting besproken en vastgesteld.
Vrijwillige Ouderbijdrage
De oudervereniging bekostigt met de
ouderbijdrage activiteiten, die niet door de
overheid vergoed worden. Denk aan excursies,
museumbezoeken, aankopen voor de

schoolbibliotheek, uitgaven rondom Sinterklaas
en Kerstmis, de verjaardagen van de leerkracht,
het voorjaarsevenement en het slotfeest.
Behalve voor het schoolreisje en schoolkamp,
wordt u tijdens een schooljaar niet meer
benaderd voor een extra financiële bijdrage.
De ouderbijdrage is relatief hoog; in schooljaar
2017-2018 €50,-. Echter, ouders met een laag
inkomen betalen minder (in 2017-2018 €20,-).
Kosten schoolreisje en schoolkamp
Het bestuur int ook het geld voor het
schoolreisje en het kamp. Het schoolreisje voor
groep 1-2 is het goedkoopst. Het schoolreisje
voor groep 3-4-5 is wat duurder. En het kamp
voor groep 6-7-8 is het duurst.
Waarom lid worden?
 Als lid kunt u tijdens de ALV meepraten en
meebeslissen over de besteding van de
ouderbijdrage.
 Als lid heeft u stemrecht tijdens de ALV.
 Hoe groter de achterban, hoe meer
draagvlak de vereniging binnen de school
heeft.
Contact
Contact opnemen met het bestuur van de
Oudervereniging gaat via het algemene
emailadres OV@bskrommenhoek.nl.

Inschrijfformulier
Oudervereniging De Krommen Hoek

Eén of beide ouders/verzorgers mogen lid worden.
Naam ouder (1) ………………………………………………….

Handtekening (1) ……………………………………………….

Slotfeest georganiseerd door Evenementencommissie

Naam ouder (2) …………………………………………………

Handtekening (2) ……………………………………………….

Ouder(s)/verzorger(s) van het kind(eren) ……………..

………………………………………………………………………..
Aanvang lidmaatschap ……………………………………….

Sint op school m.m.v. de Sintcommissie

Brochure

Het lidmaatschap begint op de eerste schooldag van
uw kind en eindigt automatisch zodra uw (laatste)
kind van school is vertrokken. Het lidmaatschap is
kosteloos en vrijblijvend.

Oudervereniging

Het ingevulde formulier kunt u in het postvakje van
de Oudervereniging leggen of digitaal doorsturen
naar de secretaris van de vereniging:
OV@bskrommenhoek.nl.

De Krommen Hoek

Opmerking: U kunt ook lid worden tijdens een ALV.
Lekker lezen in de schoolbibliotheek
Een digitale versie van dit inschrijfformulier kunt u downloaden via
www.bskrommenhoek.nl/Organisatie/Oudervereniging.

Brochure schooljaar 2017-2018

