
 

De oudervereniging van basisschool Holthuizen 

Doel. 

De oudervereniging (OV) is opgericht om de communicatie tussen de ouders (onderling) en met de 
school optimaal te houden. Een goede communicatie tussen alle betrokkenen dragen bij aan een 
fijne, leerzame en vormende schooltijd voor de kinderen. 
Een andere belangrijke taak van de oudervereniging is de organisatie van veel schoolse (en soms 
buitenschoolse) evenementen. U moet dan denken aan de kerst- paas- en carnavalsactiviteiten, de 
gezinsactiviteit, de eendaagse schoolreizen, het schoolkamp groep 8 en andere (leuke!) activiteiten.  
 
Lidmaatschap   

Natuurlijk willen we graag, dat elk gezin lid is van de oudervereniging. Als u uw kind aanmeldt op 
onze school, dan wordt u automatisch lid van de oudervereniging. Het lidmaatschap is vrijwillig. Als u 
geen lid wilt zijn van de oudervereniging, dan kunt u dit aangeven. Als uw kind (tussentijds) onze 
school verlaat, dan eindigt automatisch ook het lidmaatschap van de oudervereniging.  

 Vrijwillige ouderbijdragen 

Elk jaar wordt in de jaarvergadering van de oudervereniging de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage vastgesteld. In de jaarvergadering van de OV is de bijdrage voor de oudervereniging  
vastgesteld op € 37,50. Van dit bedrag is € 25,00 bestemd voor de schoolreis en € 12,50 voor elk kind 
op school voor de andere activiteiten die de oudervereniging onderneemt.  
Als de vierjarige kinderen beginnen na 1 januari, dan betalen de ouders alleen de kosten voor de 
schoolreis (€ 25,00).  Als de ouderbijdragen niet voldaan worden, dan kan het gebeuren, dat de 
kinderen niet mee kunnen doen aan bepaalde activiteiten Zij krijgen dan een ander programma 
aangeboden. De vrijwillige ouderbijdrage en het verschuldigde bedrag voor de eendaagse 
schoolreizen kunt u overmaken op de onderstaande bankrekening: 
 
Oudervereniging Holthuizen       IBAN: NL 70 RABO 032 42 22 556 
Groep 8 betaalt een aparte bijdrage voor het driedaagse schoolkamp naar Ameland. In het voorjaar 
krijgen de ouders bericht over deze reis.   
  
De ouderraad  
De ouderraad (OR) behartigt de belangen van de oudervereniging en het team. De ouderraad bestaat 
uit·         . 3 leden van het dagelijks bestuur 
           . 6 gekozen ouders 

 ·  een afgevaardigde uit de medezeggenschapsraad 
 ·  tenminste 1 afgevaardigde van het schoolteam 

De OR vergadert in de regel  op de eerste dinsdag van de maand. De vergaderingen hebben een 
openbaar karakter. Het dagelijks bestuur van de oudervereniging legt in de jaarvergadering 
verantwoording af aan de oudervereniging.    
 



Samenstelling van de ouderraad 
Dagelijks bestuur:  
Voorzitter Chantal Hoeben     
Secretaris Martine Paf     
Penningmeester Vacature 
 
Leden: 
Geertje Breukers 
Kitty Freriks 
Ilse Molenveld 
Miriam Paulissen 
Rob ter Huurne 
Niek Bakker 
Sabine Zwaan 

 Contact  

E-mailadres Oudervereniging : ov@bsholthuizen.nl 
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