De oudercommissie
Elk schooljaar worden op school weer veel leuke, niet lesgebonden festiviteiten
gehouden. Gezien hun drukke lesprogramma, is het voor de leerkrachten niet haalbaar
om deze zelf te organiseren. Hulp is dus geboden. En wie kan het team beter hierom
vragen dan de ouders/verzorgers. Daarom kent onze school een Oudercommissie (OC)
die wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders.
De OC ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van activiteiten en is geen
inspraakorgaan. Die rol is weggelegd voor de medezeggenschapsraad (MR).Wel kan de
OC het team en de MR adviseren betreffende schoolzaken en er eventueel vragen over
stellen.
Naast de ouders is ook het schoolteam vertegenwoordigd in de OC. Twee vaste
leerkrachten komen elke maand voor overleg met de ouders samen.
De OC is een Vereniging, ingeschreven als “bedrijfje” bij de Kamer van Koophandel.
Hierdoor heeft de OC een eigen geldstroom, en wordt de ouderbijdrage uitsluitend
besteed aan activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden.
Gedurende het hele schooljaar staan er leuke dingen gepland die door de OC uitgevoerd
worden.
We denken hierbij aan de kerstviering-binnen een groot buffet en pannenkoeken voor de
kinderen en buiten een gezellig hapje en drankje voor de ouders-, de bouwgroep
carnaval zorgt voor een prachtig versierde school met carnaval, het carnavalsfeest voor
alle kinderen en een lekker ontbijt met Pasen, de jongste kinderen zoeken paaseieren en
het eindejaarsfeest groep 8.Ook op de laatste schooldag zorgt de OC ervoor dat de
kinderen iets extra’s krijgen. Afgelopen schooljaar was dat bijvoorbeeld het
springkussen.
Bij de schoolkrant, sinterklaasviering, musical groep 8, verkeersexamen, sport- en
speldagen en de avondvierdaagse Stokkum ondersteunt de OC het team door financieel
te helpen of met organisatie, boodschappen en hulp bij de uitvoering.De cadeautjes voor
Sinterklaas werden bijvoorbeeld in het verleden geheel betaald door het
Sinterklaascomité, sinds een aantal jaren echter betaalt de OC daar een groot gedeelte
van.
De OC-leden bereiden de activiteiten voor, maar voor het welslagen is de hulp van
andere ouders hard nodig. Geef u dus op als hulpouder!
Ouderbijdrage
Onderwijs in Nederland is gratis, maar zonder financiële bijdrage zijn de leuke
activiteiten voor de kinderen op school niet mogelijk.
Van de ouders wordt dan ook ter bekostiging een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
Deze ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is ook voor dit schooljaar €
17,50 per leerling. Dit bedrag komt helemaal ten goede aan de activiteiten en wordt dus
niet gebruikt voor leermiddelen.
Gelukkig is de vrijwillige ouderbijdrage voor de meeste ouders betaalbaar, voor
sommigen echter niet. Bij de gemeente kunt u dan hiervoor een vergoeding vragen. Zo
zorgen we er samen voor, dat alle kinderen dat extraatje met Sinterklaas, op
sportdagen, tijdens schoolreizen of andere festiviteiten kunnen krijgen.
Met klem verzoeken wij u dan ook de vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 te storten op
ING banknummer : 2257649 t.n.v. o.b.s. ‘t Montferland o.v.v. uw naam en naam en
groep van uw kind.
Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt de ouders ook om een eigen bijdrage voor het
schoolreisje en schoolkamp gevraagd. Die geldstroom loopt niet via de OC, maar gaat via
de school.

Jaarvergadering
Ieder jaar in november wordt er door de OC een jaarvergadering georganiseerd. Samen
met het team kiezen we een thema, waarvoor een spreker gevraagd wordt. Ook worden
dan het financieel–en secretarieel jaarrapport van de OC gepresenteerd. U kunt er dan
vragen over stellen. De rapporten zijn vanaf eind oktober aan te vragen bij
Mirjam de Vries of bij Maria Mullié ( voorzitter)
Als u meer wilt weten over de OC, spreek dan één van de leden aan of bel even.

