


Oudervereniging De Bron

De Bron organiseert goed onderwijs samen met betrokken ouders. Daarom heeft 
De Bron een oudervereniging. Deze vereniging bestaat uit leden en een bestuur. 
De ouders die lid zijn vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV 
benoemt de bestuursleden en stelt in de jaarlijkse ledenvergadering de begroting voor 
het nieuwe schooljaar vast. Het bestuur noemen we ook wel de ouderraad of OR.  

Samenstelling OR
De OR bestaat uit (maximaal) elf ouders en is nu als volgt samengesteld:
Naam Functie en vaste taken
Annemarie de Ruiter-Hamer  voorzitter
Chantal Aalders  secretaris, EHBO en luizen
Hester Oude Ophuis-Zuidema penningmeester
Linda van Doorn  aspirant algemeen bestuurslid
Nathalie Das  algemeen bestuurslid, draaiboeken en lief en leed
Guanita Goud  aspirant algemeen bestuurslid
Gieta Mahabali algemeen bestuurslid en boodschappen 
Linda van de Mortel  algemeen bestuurslid en Avondvierdaagse
Gerina van den Oever  algemeen bestuurslid en textiel
Saskia Smit  algemeen bestuurslid en versieren
Chantal van Rijn  algemeen bestuurslid.

Wat doet de OR?
Onze OR ondersteunt het team en is erg actief met onder meer:                          

de organisatie van activiteiten rondom feestdagen, het cultuurproject of De Bron’s got 
talent, de Koningsspelen, de schoolreisjes, het groep 8-kamp, de musicalavond van 
groep 8, excursies en de Avondvierdaagse
ondersteuning bij niet-onderwijszaken, zoals de luizencontroles, het versieren van de 
school en het beheren van EHBO-dozen en schoolshirts 
het behartigen van de gezamenlijke belangen van de ouders, zowel door gesprekken 
met de directie als door het organiseren van thema-avonden                                         
advisering aan de medezeggenschapsraad (MR) in beleidszaken die de gezamenlijke 
belangen van ouders raken. Denk bijvoorbeeld aan voor-, tussen- en naschoolse 
opvang, vakantieplanning en schooltijden.

Om deze taken goed te kunnen doen, vergadert de OR 7 à 8 keer per jaar. Hier is ook 
altijd iemand van het schoolteam bij. De vergaderingen zijn openbaar. De secretaris maakt 
van elke vergadering een verslag, dat leden op aanvraag kunnen ontvangen.

Wat betaalt de OR?
De OR betaalt activiteiten en materialen waarvoor de school van het ministerie geen 
vergoeding krijgt, maar die wél bijdragen aan een sfeervolle basisschoolperiode. Denk 
bijvoorbeeld aan:

het Sinterklaas-, Kerst-, carnavals- en Paasfeest
het cultuurproject of De Bron’s got talent
de Koningsspelen
de organisatie van schoolreisjes
een deel van het kamp van groep 8
de musical- en afscheidsavond van groep 8 
excursies voor alle groepen
de welkomstboekjes voor nieuwe kleuters
de schoolshirts
de schoolversiering
thema-avonden voor ouders
en nog veel meer!

Lidmaatschap en contributie
Alle ouders kunnen vrijwillig lid worden van de oudervereniging. Daarbij hoort een jaarlijkse 
contributie. De contributie bedraagt € 30 per kind per schooljaar. Voor kinderen die 
instromen na 1 februari is de contributie € 15. Als uw kind na 1 mei instroomt, hoeft u dit 
schooljaar geen contributie te betalen. Tijdens de jaarvergadering geeft de penningmees-
ter van de oudervereniging de leden inzicht in de besteding van hun contributie.
Voor het innen van de contributie vragen we u een doorlopende machtiging af te geven. 
Ouders die dat nog niet hebben gedaan, ontvangen hiervoor in het najaar een verzoek. 
Ouders van kinderen die tussentijds instromen ontvangen dit verzoek rondom de instroom 
van hun eerste kind.
We hopen natuurlijk ook dit schooljaar weer op veel leden en daarmee op veel contributie, 
zodat we de kinderen deze leuke extra’s kunnen blijven geven! Mocht er voor u een reden 
zijn waarom u geen lid van de oudervereniging kunt worden, laat het dan gerust weten: 
we sluiten uw kind niet uit van deelname aan activiteiten.

Contact
Heeft u een algemene vraag, wilt u hulp aanbieden, een vergadering bijwonen 
of een verslag van een vergadering opvragen? Neem dan contact op met voorzitter 
Annemarie de Ruiter-Hamer. Zij is bereikbaar via het adres Ouderraad in Schoudercom 
en via 06 – 33 08 77 81.

Heeft u vragen over de betaling van de contributie? Dan kunt u contact opnemen 
met penningmeester Hester Oude Ophuis-Zuidema. Hester is bereikbaar via 
hesterzuidema@me.com en via 06 – 34 04 14 16.


