Geachte ouders/verzorgers,
Allereerst heet de Oudervereniging u welkom op basisschool De Kruudwis.
Wij zijn de Oudervereniging van basisschool de Kruudwis. Zoals u in de bijlage kunt
lezen, organiseren we diverse schoolse activiteiten en buitenschoolse activiteiten.
Indien u lid bent van de oudervereniging kan uw kind/kinderen deelnemen aan boven
genoemde activiteiten. U kunt lid worden door éénmalig het bijgaande inschrijfformulier
in te vullen. U machtigt de Oudervereniging doorlopend, om de ouderbijdrage van uw
kind(eren) jaarlijks in de eerste maanden van het schooljaar van uw rekening af te
schrijven. Dit gebeurt zolang als uw kind(eren) op De Kruudwis zit. Als uw kind na groep
8 van school afgaat, wordt de machtiging voor die leerling automatisch opgeheven. Als
uw kind eerder van school gaat, door bijvoorbeeld verhuizing, stuur dan even een
berichtje naar de penningmeester van de Oudervereniging om uw lidmaatschap op te
zeggen. Een doorlopende machtiging stellen wij zeer op prijs, als u daar veel moeite mee
heeft, maar u wilt wel lid worden, vul dan toch het inschrijfformulier in en zet bij de
bankgegevens, hoe u wilt betalen. De betaling moet dan wel voor een bepaalde datum
binnen zijn.
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld in onze Algemene vergadering die
wij in de eerste weken van het nieuwe schooljaar zullen houden. De ouderbijdrage was
afgelopen schooljaar € 25,00. In de Algemene vergadering van de Oudervereniging,
zullen o.a. de financiële stukken van afgelopen schooljaar, als de begroting van het
volgende schooljaar worden gepresenteerd. In de ballonnenkrant zullen wij u van te
voren informeren wanneer wij overgaan tot het incasseren van de jaarlijkse
ouderbijdrage. Is dit bij u op dat moment niet mogelijk, laat het ons dan even weten,
dan zoeken wij een andere oplossing, laat u niets weten, dan zijn wij genoodzaakt uw
bijdrage met € 2,50 administratiekosten te verhogen.
Wij verzoeken U het inschrijfformulier, met daarbij behorende machtiging, zorgvuldig in
te vullen, te ondertekenen en per omgaande weer aan uw kind(eren) mee te geven. Het
inschrijfformulier is per gezin. U kunt al uw kinderen op één formulier invullen.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan
contact op met onze penningmeester.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging De Kruudwis
Constantijn Jeuken, Penningmeester
Ov@dekruudwis.nl / 06-24264668
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Activiteiten Ouderraad (bestuur) van de Oudervereniging
Algemeen:
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit een oneven aantal leden. Het bestuur
van de OV worden tijdens de Algemene ledenvergadering gekozen. De gekozen ouders
vertegenwoordigen alle leden. U wordt lid door betaling van de ouderbijdrage. Het
dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. De Ov
organiseert schoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen van onze school.
De kosten voor buitenschoolse activiteiten worden apart afgerekend. Verder functioneert
de OV als klankbord voor alle ouders van school bij de medezeggenschapsraad (MR),
waar de belangen van ouders behartigd worden. De OV vergadert 8x per schooljaar.
Vanuit de school zijn daar 2 leerkrachten bij aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar
voor alle ouders.
Algemene ledenvergadering
Aan het begin van het schooljaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd.
Op deze vergadering komen o.a. aan de orde:
 Jaarverslag van de secretaris en penningmeester
 Het jaarplan van de school
 De vaststelling van de contributie voor het schooljaar
 De vaststelling van de begroting voor het schooljaar
 Verkiezing van leden van het bestuur van de oudervereniging
Schoolse activiteiten
De OV bestaat uit verschillende werkgroepjes voor schoolse activiteiten (sinterklaas,
kerst, carnaval, sportdag, schoolfotograaf, schoolreisje) Bij deze werkgroepjes zijn ook
leerkrachten ingedeeld. De werkgroepjes bedenken samen hoe zij de activiteit uitvoeren.
Hierbij maken zij gebruik van bestaande draaiboeken. Voor de uitvoering van de
activiteit zal het werkgroepje vaker een beroep doen op andere ouders.
Buitenschoolse activiteiten
De OV bestaat ook uit werkgroepjes voor buiten schoolse activiteiten (Sint Maarten,
Atletiek, Bowlen, Tafeltennis, Volleybal, Vlakwatercross, Voetbal, Avond-4 daagse ). Bij
deze werkgroepjes zijn geen leerkrachten ingedeeld. De activiteiten worden vaker door
een sportvereniging of door de wijk georganiseerd. De Ov zorgt ervoor dat de kinderen
van de Kruudwis hier aan deel kunnen nemen.
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Inschrijfformulier Katholieke oudervereniging van de Basisschool De Kruudwis
(AUB IN BLOKLETTERS INVULLEN)
Gegevens ouder/verzorgende:
Voorletters en Achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer en evt.Mobiel nr.:
Email
Geslacht
Geboortedatum
NAAM KIND
1.
2.
3.
4.

GEBOORTEDATUM KIND
1.
2.
3.
4.

GROEP KIND (huidige)
1.
2.
3.
4.

Wij verzoeken U het inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen, te ondertekenen en zo
spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind(eren) in te leveren. Het inschrijfformulier is per gezin. U kunt al uw kinderen op één formulier invullen.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan Oudervereniging
De Kruudwis om per schooljaar een bedrag van wegens ouderbijdrage af te schrijven van
IBANNR.: ___________________________________________________________
t.n.v._______________________________________________________________.
Bij onjuiste afschrijving heeft u 30 kalenderdagen de tijd om het bedrag terug te
vorderen.

DATUM

HANDTEKENING

……………………………………..

………………………………
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