
TAAKOMSCHRIJVING OUDERVERENIGING THERESIASCHOOL 

Een zelfstandige vereniging die als doel heeft een bijdrage te leveren aan een goed onderwijsklimaat 

op de Theresiaschool. Ouders worden vrijwillig lid van de oudervereniging zodra een kind de 

Theresiaschool bezoekt. Het lidmaatschap betekent dat de ouders ook contributie verschuldigd zijn 

aan de oudervereniging. De hoogte van de contributie, die geheven wordt per schoolgaand kind, 

wordt bepaald op de jaarlijks te houden ledenvergadering. De ledenvergadering wordt doorgaans in 

de maand oktober georganiseerd. Gemiddeld vloeit 95% van de ontvangen contributie terug naar de 

kinderen. 

De Oudervereniging wordt vertegenwoordigt door een groep actieve en enthousiaste klassenouders. 

Iedere groep heeft maximaal 2 klassenouders. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen om 

klassenouder te worden. Als er meer dan 2 aanmeldingen voor een groep zijn wordt er geloot. Jaarlijks 

worden voor de kleutergroepen, groepen 3 en groepen 6 nieuwe klassenouders gezocht. In de 

kleutergroep blijft een klassenouder in principe 2 jaar in functie. Bij voorkeur is de samenstelling 1 

ouder van een jongste kleuter en 1 ouder van een oudste kleuter.  

Klassenouders zijn contactpersoon tussen de leerkracht en ouders, met name bij activiteiten waar 

ouderparticipatie gewenst is. De leerkracht is de hoofdverantwoordelijke voor alle activiteiten die met 

de klas te maken hebben. De klassenouders maken aan het begin van het schooljaar kennis met de 

leerkracht en bespreken wat hun rol zal zijn bij de activiteiten. Aan de hand van het lesprogramma kan 

er gebrainstormd en gepland worden. Alle uitstapjes en activiteiten worden vooraf in 

overleg  besproken en gepland. 

De leerkrachten hebben hun programma op papier staan en overleggen over de uitstapjes. 

De klassenouders kunnen erop toezien dat er zoveel mogelijk ouders aan bod komen om mee te doen 

met activiteiten (rijden/begeleiden). Het is zaak om in situaties waarbij entreegeld betaald moet 

worden voor begeleiders hier goed naar te kijken. 

Voor de organisatie hebben de klassenouders de beschikking over een kindgebonden budget. Kosten 

kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester van de Ouder Vereniging (O.V.). De 

penningmeester verstrekt regelmatig een financieel overzicht per groep. De klassenouders beschikken 

over het budget, maar kunnen de leerkracht hier inzage in geven indien dit gewenst is. 

De O.V. (Oudervereniging) vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Alle klassenouders ontvangen 

hiertoe een agenda van het bestuur. Vanwege het grote aantal klassenouders is het niet verplicht om 

alle vergaderingen bij te wonen. De secretaris maakt van elke vergadering notulen. Deze worden 

vervolgens naar alle klassenouders verstuurd. De notulen gaan tevens naar de directie van de school 

en naar de M.R. (Medezeggenschapsraad). 

Bij de vergaderingen wordt de gang van zaken op de school besproken. Met name de activiteiten 

waarbij de klassenouders betrokken zijn. Het KIND staat voorop. De directeur is aanwezig om 

mededelingen te doen en kennis te nemen van de inzichten en meningen in de O.V. Indien nodig 

wordt de vergadering bijgewoond door een lid van de M.R. 

Het schoolteam kan ook een afvaardiging van ouders vragen om in bepaalde werkgroepen plaats te 

nemen. (dit mogen ook niet-klassenouders zijn) 

  

  



ACTIVITEITEN waarbij de Oudervereniging kan ondersteunen: 

o Sinterklaas: Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt door de klassenouders een cadeautje 

gekocht. Daarnaast is er geld beschikbaar voor de komst van de Sint en voor strooigoed. Groep 0, 1 en 

2 vieren het sinterklaasfeest samen, evenals groep 3 en 4. Groep 5 t/m 8 viert surprise. 

o Kerstmis: Met kerst wordt er iets speciaals voor de hele school georganiseerd. Dit wordt 

georganiseerd door een ‘Kerst’commissie. Duidelijk is wel dat een activiteit door en voor de hele 

school erg succesvol is. Daarnaast wordt er jaarlijks door de musical commissie een kerstmusical 

ingestudeerd en opgevoerd. 

o Carnaval: De school viert carnaval, meestal met een kinderoptocht, waarbij de hulp van 

klassenmoeders ingeroepen kan worden. 

o Actiedag: Wordt in de vastentijd georganiseerd door een werkgroep. De klassenouders krijgen een 

brief van de werkgroep met de vraag de ouders van de ‘oudste’ kinderen in hun groep te benaderen 

om mee te helpen bij het klaarzetten of op de dag zelf. 

o Natuurproject: Bestemd voor groep 3 t/m 8, wordt over het algemeen in de maand april 

georganiseerd door een werkgroep. De klassenouders krijgen een brief van de werkgroep met de 

vraag (meestal 5) ouders te zoeken om het project te begeleiden. Het is de bedoeling dat men 

hiervoor een instructie volgt en vervolgens de groepjes in een “hoek” van het project kan begeleiden. 

o Sportdag: Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. 

o Theresiadag: De klassenouders organiseren jaarlijks een Theresiadag voor de alle leerlingen. Het 

thema wordt ruimschoots van tevoren aan de leerkrachten doorgegeven zodat ze in het programma 

hiermee rekening kunnen houden. 

o Verjaardag leerkracht: De verjaardagen van meerdere leerkrachten van een groep of van de 

leerkrachten van parallelgroepen kunnen samen gevierd worden, in combinatie met een activiteit. 

o Projecten of terugkerende activiteiten: Over het algemeen benaderen de leerkrachten zelf de ouders 

als er bijvoorbeeld ouders nodig zijn voor lezen, computeren, handenarbeid etc. 

o Schoolreisje groep 6: Groep 6 gaat ieder jaar op schoolreisje. Hiervoor zit een vast bedrag in de 

begroting van de O.V. Begin januari komen de leerkrachten en klassenouders samen om het volgende 

te bespreken: 

* Waar gaan we naar toe 

* Wanneer, rekening houdend met andere activiteiten 

* Wie regelt wat (vervoer, begeleiding (veelal ouders die zich alle jaren voor de kinderen hebben 

ingezet), verzekering, financiën, inkopen etc.) 

* Gezamenlijk afspraken en regels 

o Afscheid groep 8: De klassenouders coördineren het afscheid. 

o Excursies: In overleg met de leerkracht worden er elk jaar excursies georganiseerd. Er ligt een 

excursiemap in de lerarenkamer maar nieuwe suggesties zijn altijd welkom. Over het algemeen wordt 

er aan het begin van het schooljaar met de leerkracht een planning gemaakt. De klassenouders zorgen 

ervoor dat de activiteiten binnen het budget vallen. Klassenouders organiseren veelal de excursies met 

vervoer, reserveringen ed. 

o Luizenpreventie: Met ingang van schooljaar 2016/2017 worden in elke klas 2 of meer ouders 

gevraagd als luizenpluizers. De coördinatie van de hoofluispreventie ligt in handen van Manon Leijten 

en Maartje Gordijn. (hooflduistheresia@gmail.com) In principe vindt er in de week na iedere vakantie 



een controle plaats van de hele school. Bij de aanwezigheid van hoofdluis in een bepaalde groep 

wordt deze na ongeveer 2 weken weer opnieuw gecontroleerd. 

 

BIJKOMENDE ZAKEN. 

o Verzekering: Er is vanuit de OVN besloten geen aanvullende verzekering meer af te sluiten bij 

uitstapjes. Het is daarom van belang om ouders die rijden bij een uitstapje te vragen of ze willen 

controleren of ze naast een autoverzekering ook een aanvullende inzittenden verzekering hebben! 

Deze verzekering zit niet altijd standaard in iedere autoverzekering! Bij het vervoer van kinderen is 

besloten kinderen alleen achterin de auto, elk in een autogordel te vervoeren. 

o Maken van foto’s: Na een activiteit kunnen de foto’s op de website van de school geplaatst worden, 

zodat de ouders deze kunnen bekijken. Let hierbij goed op de privacy van de kinderen!! Plaats zoveel 

mogelijk alleen foto’s waar meerdere personen op staan. 

 


