
De Bron heeft sinds 2004 een oudervereniging. 
Deze vereniging bestaat uit leden en een bestuur. 

Dit bestuur noemen we op De Bron de Ouderraad 
(de OR). De ouders/verzorgers die lid zijn van 
de oudervereniging, en dat zijn ze op De Bron 
vrijwel allemaal, vormen samen de algemene 
ledenvergadering (de ALV). De ALV benoemt 

de bestuursleden en stelt in de jaarlijkse 
ledenvergadering de begroting voor het nieuwe 

schooljaar vast. 



Wat doet de OR?
De OR heeft de volgende taken:

het mee organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, 
 de Koningsspelen, het creaproject of De Bron’s got talent, de schoolreisjes, het kamp voor groep 8
 en de goede doelenactie;
 het ondersteuning bieden bij niet-onderwijszaken, zoals de introductie van nieuwe ouders 
 en kinderen, de periodieke luizencontroles, het aankleden van de school, het beheren van 
 de EHBO-dozen en schoolshirts en de organisatie van de poetsavonden;
 het behartigen van de gezamenlijke belangen van de ouders, zowel door gesprekken met 
 de directie als door het organiseren van thema-avonden;
 het geven van advies aan de medezeggenschapsraad (MR) in beleidszaken die de gezamenlijke
 belangen van ouders raken, bijvoorbeeld als het gaat om voor-, tussen- en naschoolse opvang,
 vakantieplanning en schooltijden. 
Om aan bovenstaande taken goed invulling te kunnen geven, vergadert de OR, in aanwezigheid van 
twee teamleden, 7 à 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Onze secretaris maakt van 
elke vergadering een verslag, dat leden op aanvraag kunnen ontvangen.
Naast de periodieke vergaderingen, overleggen de OR-leden, ter voorbereiding van activiteiten, 
regelmatig in werkgroepjes.

Wat betaalt de OR?
De OR betaalt allerlei zaken waarvoor school van het Ministerie van Onderwijs geen geld krijgt. 
Zo financiert de OR: 
• het Sinterklaasfeest
• het Kerstfeest
• de carnavalsactiviteiten
• het creaproject of De Bron’s got talent voor alle groepen (o.a. accommodatie, materialen 
 en versnaperingen ouders en kinderen)
 de Koningsspelen (o.a. accommodatie, materialen en versnaperingen)
• een deel van de kosten van de schoolreisjes (o.a. die voor de begeleidende ouders)
• een deel van de kosten van het kamp van groep 8
• het afscheid van groep 8 (o.a. de aanschaf van de musical)
• (een groot deel van) de excursies die de kinderen maken
• de aanschaf van de schoolshirts
• het ter gelegenheid van feesten en jaargetijden aankleden van de school (met bijv. Kerstversiering
 en lenteversiering)
• de welkomstboekjes voor nieuwe kinderen 
• de thema-avonden voor ouders ….................................................. en nog veel meer!   
                                    
Uw bijdrage…?!
Zonder inkomsten kunnen bovenstaande zaken voor ouders en kinderen helaas niet plaatsvinden. We 
doen daarom een dringend beroep op u om lid te blijven of worden van de oudervereniging. 
De contributie bedraagt € 30 per kind per schooljaar. Voor kinderen die instromen na 1 februari 
bedraagt de contributie € 15. Voor kinderen die instromen na 1 mei hoeft geen contributie meer 
te worden betaald. Hogere bedragen zijn natuurlijk ook mogelijk en zeer welkom!

We zien het liefst dat u snel bijgaande machtiging invult en in de OR-brievenbus in het halletje 
deponeert. Geeft u liever geen machtiging af, maar wilt u wel lid van de oudervereniging blijven of 
worden, dan verzoeken we u het totale bedrag voor uw gezin over te boeken naar girorekening 
NL 43 INGB 0007 7979 49 t.n.v. Oudervereniging De Bron te 's-Hertogenbosch, 
o.v.v. contributie 2021/2022 en de naam en klas van uw kind(eren).
Naast uw financiële bijdrage, stellen we ook erg prijs op helpende handen bij onze activiteiten. 
Dus als u zin en tijd heeft om één of meerdere keren een uurtje te helpen, dan horen we dit graag! 

Machtiging contributie Oudervereniging De Bron

Ondergetekende machtigt hierbij de Oudervereniging van basisschool De Bron te Den Bosch om 

gedurende de periode dat onderstaand(e) kind(eren) op De Bron zit(ten) *  
in schooljaar 2021/2022 * 

de jaarlijkse contributie van € 30 per kind (voor kinderen die instromen na 1 februari € 15 per kind en 
voor kinderen die instromen na 1 mei € 0 per kind) af te schrijven van rekeningnummer 

IBAN      

t.n.v.   

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen
8 weken na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen.

Voor- en achternaam kind(eren) 

uit (de) groep(en) 

Datum

Handtekening

* aankruisen wat van toepassing is

De Ouderraad (de OR)
De OR bestaat op dit moment uit de volgende personen: 
Naam Functie/Vaste taken
Michelle van de Westelaken voorzitter
Annemarie de Ruiter-Hamer  vice-voorzitter en boodschappen
Chantal Aalders secretaris, EHBO en luizen
Hester Oude Ophuis-Zuidema  penningmeester
Michelle van den Broek algemeen bestuurslid en versieren
Nathalie Das algemeen bestuurslid, draaiboeken en lief en leed
Gieta Mahabali algemeen bestuurslid, boodschappen en versieren
Linda van de Mortel algemeen bestuurslid
Gerina van den Oever  algemeen bestuurslid en textiel
Chantal van Rijn  algemeen bestuurslid
Marjolijn Woering  algemeen bestuurslid

Contact
Heeft u een algemene vraag of wilt u uw hulp aanbieden, een vergadering bijwonen of een verslag 
opvragen? Dan adviseren we u onze voorzitter, Michelle van de Westelaken, te benaderen. Zij is 
bereikbaar via het adres ouderraad in Schoudercom en 06 - 20 85 69 45.

Heeft u vragen over de betaling van de contributie? Dan raden we u aan contact op te nemen 
met onze penningmeester Hester Oude Ophuis-Zuidema. Hester is bereikbaar via 
hesterzuidema@me.com of 06 - 34 04 14 16.


