
CONTRIBUTIE 

Voor het organiseren van de activiteiten is de 

oudervereniging afhankelijk van de jaarlijkse  

financiële bijdrage van alle ouders/ 

verzorgers. De contributie wordt jaarlijks in de 

jaarvergadering door de aanwezige leden 

vastgesteld.  

De hoogte van deze ouderbijdrage per kind is met 

instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) 

voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 

55,00 per kind.  

Wilt u meer weten over de verdeling van uw 

bijdrage over de diverse activiteiten? Stuur dan 

een e-mail naar 

penningmeesterov@wegwijzerwoerden.nl  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt 

d.m.v. het (financiële) jaarverslag 

verantwoording afgelegd aan de leden. Daarnaast 

heeft de OV een penningmeester en 2 ouders 

(buiten het bestuur) die de kascontrole 

verzorgen. Op die manier borgen we dat uw 

bijdrage goed besteed is. Voor minder 

draagkrachtige ouders geeft de gemeente een 

vergoeding. U kunt zich dan wenden tot:  

Ferm Werk NV (organisatie voor maatschappelijk 
werk) 

Carrosserieweg 1 

3445 BC Woerden 

(telefoonnummer: 0348-497000) 

CONTACT 

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd 

contact opnemen met de oudervereniging via: 

ov@wegwijzerwoerden.nl 

HET BESTUUR (OUDERVERENIGING) 

Het bestuur van de oudervereniging heeft tussen 

de 5 en 10 leden, welke in de jaarvergadering 

worden  voorgedragen en benoemd. 

De bestuursleden hebben zitting voor een 

periode van 2 jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar 

stellen zolang zij kinderen op de Wegwijzer 

hebben.  

Kijk voor meer informatie op de website of scan 
onderstaande QR-code. 
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OUDERVERENIGING “DE WEGWIJZER”  

De Wegwijzer heeft een oudervereniging waarbij 

een aantal ouders/verzorgers actief is met het 

organiseren van activiteiten voor uw kinderen. 

Ouders/verzorgers kunnen geheel vrijwillig lid 

worden van deze vereniging. Lid zijn van de 

oudervereniging betekent veel extra's voor uw 

kind(eren).  

DOELEN 

Als oudervereniging hebben we twee duidelijk 

doelen: 

1) De vereniging stelt zich ten doel, met 

inachtneming van de grondslag van de 

school, de belangen van de leerlingen en 

de ouders op school te behartigen. 

2) Bevorderen van de samenwerking 

tussen de school en de ouders, met het 

oog op de verantwoordelijkheid van de 

ouders voor het deel van de opvoeding dat 

op school wordt gegeven. 

ACTIVITEITEN 

Het bestuur van de oudervereniging is 
verantwoordelijk voor het organiseren (in 
overleg met de directie en de leerkrachten van de 
school) van de onderstaande activiteiten: 

• Viering Sinterklaas 
• Viering Kerstmis 
• Viering Carnaval 

• Viering Pasen 
• Jeugd Avondvierdaagse 
• Schoolreisje 

Verder wordt de contributie gebruikt voor:  

• Afscheidsfeest groep 8  
• Culturele activiteiten (KUVO) 
• Sport- en spelletjesdagen 
• De aankleding van de klaslokalen 

Per activiteit is er een activiteitencommissie die 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding en 
uitvoering hiervan. Een aantal 
bestuursleden neemt, samen met andere ouders 
en leerkrachten deel in commissies. 

VRIJWILLIGERS 

Zoals hiervoor al benoemd is; voor de 
voorbereiding en uitvoering van de verschillende 
activiteiten zijn we in grote mate afhankelijk van 
de vrijwillige ouders/verzorgers. 

Vindt u het leuk om ook een steentje bij te 
dragen aan het organiseren van leuke 
activiteiten voor de kind(eren)?  Elke vorm 
van hulp is van harte welkom!  Uiteraard ook 
wanneer deze eenmalig is.   

Als u interesse hebt dan kun u zich opgeven bij 
een van de bestuursleden of ons e-mailadres. De 
gegevens van het bestuur vindt u verderop in 
deze folder.  

 

VERGADERINGEN 

Het bestuur van de Oudervereniging (OV) 

vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In deze 

vergadering worden de financiën, poststukken, 

vragen van ouders of vanuit de directie 

behandeld. Daarnaast wordt de voortgang van de 

commissies teruggekoppeld en waar nodig advies 

gevraagd en tips uitgewisseld.  

Eén keer per jaar is er een jaarvergadering. Alle 

leden zijn hierbij van harte welkom. Hier wordt 

de begroting toegelicht en kunnen ouders vragen 

stellen over het afgelopen schooljaar en het 

nieuwe schooljaar. Tevens hebben de aanwezige 

leden inspraak over de hoogte van de contributie 

voor het volgende schooljaar.  


