Oudervereniging BS Coninxhof
Kennismakingsbrief
Deze brief is voor ouders van nieuwe kinderen. We hopen dat uw kind en u
zich snel thuis voelen op deze school.
Met deze kennismakingsbrief willen we u bekend maken met onze
oudervereniging: waarom een oudervereniging, wat doen wij en wie zijn wij.
Waarom een Oudervereniging?
De school heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van uw
kind(eren). School en ouders zijn partners in de opvoeding. Voor een
succesvol partnerschap is een goede communicatie en actieve
betrokkenheid nodig, van school bij ouders en andersom. De
oudervereniging schept de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij
school. Bovendien heeft een goede relatie met school vaak een positieve
invloed op het welbevinden en de leerprestaties van uw kind.
De ouderraad is in december 2004 omgezet in een oudervereniging. Het is
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: er zijn notariële statuten,
een huishoudelijk reglement en we staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Een aantal voordelen van een oudervereniging:
- Het bestuur is niet hoofdelijk aansprakelijk.
- De vereniging heeft een bankrekening en kan de ouderbijdrage volledig
zelf beheren
- Een keer per jaar(meestal in september) is er een Openbare Algemene
Ledenvergadering.
Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten diverse extra
activiteiten voor de hele school, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de
Avondvierdaagse en het schoolreisje. Er zijn ook activiteiten die per groep
worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: herfstwandeling, bezoek
aan Sinterklaaskasteel en het bezoek aan het Sinterklaaspakhuis.

Als laatste is er de schoolreis voor alle groepen, behalve groep 8. Deze gaat
namelijk op kamp (een bijdrage hiervoor wordt apart in groep 8 geïnd).
Al deze activiteiten worden betaald uit de contributie. Deze bedraagt:
 35 euro per kind voor de groepen 1 t/m 8
 Voor kinderen die instromen na Carnaval is de
contributie 18,50 euro.
Iedereen die dit betaalt, is voor het lopende schooljaar lid van de
vereniging.
Daarnaast behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders naar de
directie en medezeggenschapsraad toe en heeft als zodanig een advies- en
signaalfunctie.
Wie zijn wij?
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter en
penningmeester. De leden van de vereniging vergaderen zo’n 10 keer per
jaar over de organisatie van de activiteiten en alle andere zaken die aan bod
komen.
In het bestuur zijn er een aantal extra taken verdeeld. Zo is er een
verkeerscontactouder en per groep een groepsouder.
De groepsouder beheert samen met de leerkracht het groepsbudget, ze
plannen samen de activiteiten en zorgen ervoor dat deze ook worden
uitgevoerd. De groepsouder heeft daarbij de taak de hulp van andere
ouders in te roepen en te coördineren.
Voor als u meer wilt weten
Op Ouderportaal vindt u de statuten en huishoudelijk reglement en de
notulen. Kijk ook eens op de OV pagina van de Coninxhof website
(http://www.coninxhof.nl/).
Als u verder nog vragen heeft, stel ze gerust aan één van de bestuursleden!
Betaling
Svp de contributie van 35,00 ( 18,50) euro overmaken op Rabobankrekening
NL79 RABO 0122 1205 66 t.n.v., oudervereniging BS Coninxhof, onder
vermelding van de voor- en achternaam van het/de kind(eren) en de groep.

