De Oudercommissie
Van harte welkom op de Koningin Julianaschool! Op onze school staat het partnerschap tussen ouders, leerling
& leerkracht hoog in het vaandel. Daarom maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u voor te stellen
aan de oudercommissie. Nieuwsgierig naar wie wij zijn? Neem dan snel een kijkje op de website van de school,
onder het kopje -> ouders -> OC.
Wat doet de oudercommissie?
Als eerste zijn wij een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van kinderen op de Koningin
Julianaschool!
De oudercommissie is een vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. U kunt de oudercommissie
gebruiken als schakel of aanspreekpunt tussen ouders en school. Dit heeft als doel de samenwerking en de
betrokkenheid van ouders met school te bevorderen. Ook draagt dit bij aan een positieve ontwikkeling van de
kinderen en de school.
Ook helpen we het schoolteam bij het organiseren en plannen van een diversiteit aan vieringen, feestjes,
(sport)evenementen en uitstapjes. Vanuit verschillende werkgroepen coördineren, één of meerdere teamleden,
samen met een aantal oudercommissieleden en hulpouders, deze festiviteiten en activiteiten.
Een andere verantwoordelijkheid die we op ons nemen, is het verfraaien van de school. Zo versieren we, samen
met hulpouders, de ontvangsthal, de lokalen en de gangen van de boven- en onderbouw als er weer een
festiviteit op de planning staat.
Bovendien beheert de oudercommissie het geld van o.a. de ouderbijdrage. Hiervoor wordt jaarlijks een
begroting opgemaakt. Tijdens een jaarvergadering presenteren we ons jaarverslag en de jaarafrekening aan de
school, de medezeggenschapsraad en natuurlijk aan alle geïnteresseerde ouders.
Wanneer vergadert de oudercommissie?
De oudercommissie vergadert eens per 5 of 6 weken op een avond. Welke avonden dit zijn, kunt u terugvinden
op de schoolkalender. Wilt u dat er iets wordt besproken, kunt u dat altijd aangeven bij één van de leden.
Tijdens een vergadering wordt o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:
- de voortgang van de werkgroepen voor komende evenementen
- de financiële voortgang
- evaluatie vanuit werkgroepen over uitgevoerde evenementen
- lopende of nieuwe punten welke zijn ingebracht door leden of ons bereikt hebben via ouders, de MR, de
directie of leerkrachten.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en geplaatst op de website van school. Eén keer per jaar
organiseert de oudercommissie een jaarvergadering met de MR en directie. Tijdens deze jaarvergadering legt de
commissie verantwoording af over al haar activiteiten, kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar. Iedere
belangstellende heeft hiervoor inzage in de financiële stukken en de werkzaamheden van de oudercommissie
(Ook te vinden op de website).
Welke jaarlijkse werkgroepen zijn er?
 Sinterklaasviering
 Kerstviering
 Paasviering
 Sportdag
 Avondvierdaagse
 Schoolreisje
 Afscheid Groep 8
 Schoolmarkt met jaarlijks thema

Ouderbijdrage
Om al deze leuke activiteiten te kunnen financieren, worden jaarlijks alle ouders benaderd met het verzoek om
een ‘vrijwillige’ ouderbijdrage te betalen voor hun kind(eren). De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind
dat door de ouders aan de school betaald wordt en welke door de Oudercommissie wordt vastgesteld. Het
bedrag is € 22,50 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. Toch hopen en verwachten wij dat u wilt betalen.
In oktober krijgt u van ons een brief met verzoek tot betalen. De oudercommissie int en beheert de ingekomen
ouderbijdrage. Het rekeningnummer waar de ouderbijdrage op gestort kan worden is NL81RABO0315127929
ten name van St. Trivium, Oudercommissie Julianaschool te Heteren.
Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders vergeten de bijdrage te betalen of het gewoonweg even niet kunnen
betalen. Daarom behoudt de commissie zich het recht om een herinnering te sturen, aan ouders/verzorgers
waarvan de bijdrage nog niet is binnengekomen. Mocht u de € 22,50 per kind niet ineens kunnen betalen, geef
dit dan aan bij de directeur Esther Gunsing. Zij zal samen met u naar een passende oplossing zoeken.
Waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed?
Aan het begin van een schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld, met daarin leden van de
oudercommissie en leden van het schoolteam. Deze werkgroepen doen voorbereidingen, voeren uit en plannen
gezamenlijk het verloop en werkzaamheden van de activiteit. Hierbij kunt u denken aan: inkopen, versieren,
informeren en opruimen. Nadien wordt de activiteit geëvalueerd en wordt er verslag uitgebracht in de
eerstvolgende vergadering.
De oudercommissie regelt of financiert kleine attenties, zoals: cadeautjes voor alle kinderen van Sinterklaas, een
versnapering tijdens avondvierdaagse en schoolreisje, tijdens het voorleesontbijt en afscheidsmusical groep 8.
Ook verzorgt de oudercommissie een kaart of bloemetje, namens alle ouders, voor speciale gebeurtenissen,
zoals ziekte, geboorte, huwelijk. Dit is in principe voor leerkrachten, bij uitzondering ook voor kinderen of
ouders.
Extra geld voor de oudercommissie
De oudercommissie is er ook om extra geld in het laatje te krijgen. Geld waarmee bijvoorbeeld extra materiaal
gekocht wordt voor onze kinderen. Materiaal zoals buitenspeelgoed, sport- en spelmateriaal, leesboeken voor
onze eigen schoolbibliotheek. Dit extra geld genereren wij door onze welbekende jaarlijkse schoolmarkt te
organiseren. Ook doen wij ieder jaar mee met de Jantje Beton actie en als er een actie is bij de plaatselijke
supermarkt, schrijven wij ons hier ook graag voor in.
Ook in de oudercommissie?
Bent u ook een betrokken en enthousiaste ouder en heeft u ook zin om u aan te sluiten bij de Oudercommissie?
Stuur dan een mailtje naar oc@julianaschoolheteren.nl. Mocht er een lid uit de oudercommissie stappen,
benaderen wij u van harte.
Hulpouder
Vanzelfsprekend is dit alles niet mogelijk zonder hulp van andere enthousiaste ouders, die geen lid zijn van de
oudercommissie. Voor bijna elke werkgroep/activiteit is extra hulp nodig, welke via de leerkracht, Parro of de
nieuwsbrief wordt gevraagd. Hulpouders zijn meestal nodig tijdens het versieren van de school en vaak ook op
de dag van de viering of de activiteit zelf. Wilt u helpen als hulpouder? Geef dit dan aan bij de leerkracht van de
klas van uw kind(eren).

Wij wensen u als ouder een mooie tijd op de Koningin Julianaschool en hopelijk tot snel!

