Oudervereniging van de Leerwinkel
Thorbeckelaan 40
2181 VD Hillegom

Algemene informatie voor ouders
Wat is de Oudervereniging van de Leerwinkel?
Alle ouders met kinderen op de Leerwinkel maken vrijwillig deel uit van de Oudervereniging van de
Leerwinkel.
De oudervereniging vindt een goede en open relatie met de ouders/verzorgers van de leerlingen erg
belangrijk. De oudervereniging is er immers vóór ouders, dóór ouders. De oudervereniging wil een
volwaardig onderdeel zijn binnen de Leerwinkel: toegankelijk, transparant, onafhankelijk,
verantwoord, actief en betrokken.
Het doel van de oudervereniging is bij te dragen aan een optimale leer- en leefomgeving voor alle
kinderen. De oudervereniging zet zich in om zaken die schoolbreed bij ouders leven onder de
aandacht te brengen bij de directie en de medezeggenschapsraad. Daarnaast willen wij in
samenspraak met het schoolteam nieuwe activiteiten ontwikkelen en de communicatie tussen
ouders en school blijven verbeteren.
De oudervereniging heeft een bestuur, statuten, een huishoudelijk reglement en een gedragscode
ouderbijdrage. Alle documenten kunt u te allen tijde terug vinden op de website
www.bsdeleerwinkel.nl. Bovendien is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er
zijn momenteel zes ouders bestuurslid binnen de oudervereniging. Het bestuur is een groep
ouders/verzorgers van kinderen uit verschillende groepen. Elke eerste dinsdagavond van de maand
vergadert het bestuur op school. Bij deze vergaderingen is ook een leerkracht van school aanwezig
als toehoorder. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden. Na elke vergadering worden de
goedgekeurde notulen op het bord bij alle twee de ingangen van school opgehangen.
Wat doet de Oudervereniging?
Het bestuur van de vereniging houdt zich bezig met het financieren en/of ondersteunen van sociale
activiteiten, ook wel niet-kernactiviteiten genoemd, op school zoals:
- Sportdag
- Kerstfeest
- Fancy Fair
- Sint Maarten
- Carnaval
- Avondvierdaagse
- Sinterklaasfeest
- Paasfeest
- Schoolreisje
- Afscheidsfeest groep 8
Naast al die activiteiten is de oudervereniging ook betrokken bij het wel en wee van de school.
Aangezien wij alle ouders vertegenwoordigen, is het onze taak om informatie te verkrijgen, vragen
te stellen indien nodig en overleg te plegen met de directie en/of de medezeggenschapsraad (MR).
Verder volgen wij zelf alle ontwikkelingen op of rondom de school. De informatie en/of vragen die
wij krijgen, kunnen ook van u afkomstig zijn: heeft u ergens vragen over, die schoolbreed van
belang zijn, mail dan naar oudervereniging@bsdeleerwinkel.nl. Wij gaan ermee aan de slag!
De taken van de Oudervereniging van de Leerwinkel zijn:
 Het vervullen van de klankbordfunctie voor ouders/verzorgers en hun mening
vertegenwoordigen om positief bij te dragen aan de ontwikkeling en het karakter van de
school.
 Het innen en beheren van de ouderbijdragen.
 Het onderhouden van de contacten met de directie.
 Het onderhouden van contacten met de medezeggenschapsraad.
 Het onderhouden van contacten met de verschillende commissies en het verlenen van handen spandiensten, indien nodig
 Het bevorderen van samenwerking tussen ouders/verzorgers, personeel en schoolbestuur.
Ieder bestuurslid maakt deel uit van één (of meerdere) commissies van een specifieke activiteit. Een
commissie wordt vertegenwoordigd door één of meerdere ouderraadsleden en één of meerdere
teamlid/-leden. Ten behoeve van het organiseren van een activiteit komt een commissie meerdere
malen bijeen om alle voorbereidingen door te spreken.

Lid worden van de Oudervereniging van de Leerwinkel
Om deze activiteiten te kunnen realiseren, vraagt de oudervereniging u, als ouder/verzorger, lid te
worden van de Oudervereniging van de Leerwinkel. De keuze om lid te worden is vrijwillig. Door lid
te worden, gaat u de verplichting aan tot het betalen van contributie, in de vorm van de jaarlijkse
ouderbijdrage. Met dit lidmaatschap doet uw kind(eren) mee aan de activiteiten en andere zaken,
zoals vermeld op pagina 1 van dit document, die niet tot het reguliere onderwijs behoren. Als u
besluit geen gebruik te maken van het lidmaatschap, doet uw kind niet mee aan deze activiteiten en
andere zaken. Het lidmaatschap eindigt automatisch als uw kind(eren) de school verlaat. Als u het
lidmaatschap eerder wilt beëindigen, kunt u schriftelijk opzeggen via e-mail of brief tegen het einde
van het schooljaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. U kunt lid worden
door gebruik te maken van het inschrijfformulier.
Verantwoording besteding ouderbijdragen & Jaarlijkse ouderbijdrage
Het bestuur van de oudervereniging verzorgt, in de eerste zes maanden van elk schooljaar, een
algemene ledenvergadering (ook wel bekent als de jaarvergadering). Tijdens de jaarvergadering,
waarin het bestuur zich presenteert, wordt verantwoording afgelegd aan de ouders/leden in de vorm
van een financieel en sociaal jaarverslag over het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt vooruit
gekeken naar het komende schooljaar. Er wordt een begroting vastgesteld, waaruit de hoogte van
de ouderbijdrage voor het komende schooljaar voortvloeit.
Na de vaststelling van de ouderbijdrage in de jaarvergadering, ontvangt u (meestal in
oktober/november) een brief van de oudervereniging, waarin staat welke ouderbijdrage van u wordt
gevraagd.
Mocht u op de uiterlijke betaaldatum de ouderbijdrage niet hebben betaald, dan doet uw kind(eren)
niet mee aan de activiteiten georganiseerd en gefinancierd door de oudervereniging, zoals het
schoolreisje. De school is te allen tijde verplicht om uw kind te laten deelnemen aan het reguliere
onderwijsprogramma, dus zal een alternatief lesprogramma opstellen.
Mocht u vanwege onvoldoende financiële middelen niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen,
dan zijn hiervoor diverse regelingen beschikbaar. Wij verwijzen u hiervoor naar de Gedragscode
Ouderbijdrage. Deze kunt u vinden op de website www.bsdeleerwinkel.nl.
Schoolbijdrage
Op De Leerwinkel is ICT een speerpunt en heeft een belangrijke plek verworven in het
onderwijsleerproces. De kinderen werken intensief met tal van programma’s om hun kennis te
vergroten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn niet alleen computers en digitale
schoolborden nodig, maar ook softwareprogramma’s voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.
Voor deze ondersteunende programma’s zijn voor uw kind licenties afgesloten. Dit is vaak een
kostbare zaak en de overheid vergoedt niet alle kosten. Ook in de komende jaren hoopt de
Leerwinkel deze ondersteunende programma’s te kunnen blijven aanbieden.
Op de leerwinkel maken de kinderen ook regelmatig uitjes, zoals het schoolreisje maar denk ook
aan museums e.d., waarvoor vervoer nodig is. De reis- en vervoerskosten worden door school
betaald en niet door de ouderraad.
Daarom vraagt de school van u een vrijwillige schoolbijdrage, deze schoolbijdrage zorgt ervoor dat
onze school uw kind ondersteunende ICT programma’s kan blijven aanbieden en de reis- en
vervoerskosten voor de leerlingen kan blijven betalen.
Vragen over deze schoolbijdrage kunt u stellen aan de directeur van de school, dhr. Hogervorst.
Ouderbijdrage & Schoolbijdrage
De ouderbijdrage van de oudervereniging is voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op €25. De
schoolbijdrage is voor het schooljaar 2016-2017 ook vastgesteld op €25,00. De oudervereniging
heeft samen met de schoolleiding besloten, dat de oudervereniging zorg draagt voor de inning van
dit bedrag, zodat ouders/verzorgers geen 2 overboekingen hoeven te doen naar 2 verschillende
rekeningen en om de administratieve last te vereenvoudigen. Voor het schooljaar 2016-2017 is dus
totaal een bijdrage van €50,00 vastgesteld.
Vragen over de Oudervereniging van de Leerwinkel?
Vraag het de leerkracht van uw kind of neem direct contact op via e-mail:
oudervereniging@bsdeleerwinkel.nl

Oudervereniging van de Leerwinkel
Thorbeckelaan 40
2181 VD Hillegom

Inschrijfformulier
Aanvraag lidmaatschap voor de Oudervereniging van de Leerwinkel
Ondergetekende(n) geeft/geven zich hierbij op als lid van Oudervereniging van de Leerwinkel.
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Voor- en achternaam kind(eren)

Geboortedatum

Groep

De oudervereniging zit soms met een vraag of een probleem, waarbij de juiste kennis of
ervaring ontbreekt om het op te lossen. Het zou fijn zijn, als het bestuur op zo’n moment de
hulp van leden kan inschakelen.
 Ja, de Oudervereniging mag, op basis van mijn functie/vrijetijdsbesteding, een beroep op
mij doen als vrijwilliger. Dit ter ondersteuning van relevante school- en/of
ouderverenigingsactiviteiten.
Mijn beroep/vrijetijdsbesteding is: …………………………………………………………………………………….
Ik ben beschikbaar op maandag / dinsdag / woensdag / donderdag /vrijdag
De statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode ouderbijdrage van de
Oudervereniging van de Leerwinkel, waarin de rechten en plichten van de leden van de
oudervereniging staan omschreven, maken onlosmakelijk deel uit van dit inschrijfformulier.
Deze stukken kunt u inzien op www.bsdeleerwinkel.nl of in een map op de administratie op
school of per e-mail opvragen via: oudervereniging@bsdeleerwinkel.nl.
Ondergetekende heeft kennis genomen van de inhoud van deze stukken en vraagt het
lidmaatschap van de oudervereniging aan. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van
de schooljaren, die uw kind(eren) doorbrengt/doorbrengen op de Leerwinkel. Daarna wordt het
lidmaatschap automatisch beëindigd. Ondergetekende verklaart zich tevens bereid tot betaling
van de jaarlijkse contributie van ieder hierboven ingeschreven kind(eren) over te gaan.
Datum: ……………………….
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam

Naam

………………………………………………………………….
Handtekening

………………………………………………………………….….
Handtekening

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

