
 
 
Oudervereniging “De Breede Hei”  
van Katholieke basisschool De Breede Hei  
Dopheide 40 
3823 HL Amersfoort  

 

Op basisschool De Breede Hei bestaat, net zoals op de meeste andere scholen, een oudervereniging, bij ons 
genaamd Oudervereniging “De Breede Hei”. Deze vereniging bestaat uit ouders van schoolgaande leerlingen. Het 
bestuur van deze vereniging is de ouderraad. De ouderraad bestaat uit 15 ouders van leerlingen van De Breede Hei. 
De ouderraad stelt zich, samen met de overige ouders van de vereniging, ten doel de school te ondersteunen bij 
diverse activiteiten die de school ontplooit. Veel ouders kennen de oudervereniging niet of zijn zich niet bewust dat zij 
lid zijn of kunnen worden van de oudervereniging. Reden om de oudervereniging extra onder uw aandacht te 
brengen. 

De doelstelling van de oudervereniging en de taken van de ouderraad zijn: 
 

 Het ondersteunen en mee organiseren van allerlei activiteiten op school in samenwerking met het team, 
zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen en andere activiteiten onder en buiten schooltijd, zoals het 
schoolreisje, kamp groep 8, de sportdag, deelname aan sporttoernooien, de avondvierdaagse,  
en het schoolfeest; 

 Het bevorderen van de contacten tussen ouders/verzorgers en het team; 

 Ouders d.m.v. informatie zoveel mogelijk betrekken bij schoolactiviteiten via de Kattenbel; 

 Jaarlijks opstellen van de begroting, op grond waarvan de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld; 

 Het inzamelen van oud papier. De ouderraad kan dit geld gebruiken voor zaken die buiten de begroting 
vallen. De gelden hiervan komen direct ten goede aan de school en de kinderen. 

 De organisatie van de luizencontrole; 

 Het geven van advies aan de medezeggenschapsraad en het schoolteam op verzoek of op eigen initiatief. 
 
Jaarlijks wordt aan alle ouders van kinderen van De Breede Hei gevraagd om de ouderbijdrage te betalen, zodat 
bovengenoemde activiteiten bekostigd kunnen worden. Veel ouders vragen zich af waarom zij deze ouderbijdrage 
zouden moeten betalen. De reden is dat het Ministerie van Onderwijs aan school alleen maar de kosten, die met het 
geven van de wettelijk voorgeschreven onderwijszaken te doen hebben, vergoedt. Schoolreis, viering van Sinterklaas, 
Kerst en overige sfeerbevorderende en voor de ontwikkeling van de kinderen zeer belangrijke zaken worden niet 
gesubsidieerd. Al deze activiteiten kosten geld. De ouderraad vraagt daarom aan alle ouders een ouderbijdrage. De 
bijdrage aan de oudervereniging is in principe vrijwillig. Indien men de ouderbijdrage echter niet betaalt, geeft men 
daarmee te kennen dat men geen behoefte heeft aan de door de oudervereniging gefinancierde en georganiseerde 
activiteiten. Indien men wel wil bijdragen, maar de kosten leveren problemen op, dan is het mogelijk dat in overleg met 
de ouderraad een speciale regeling wordt getroffen. Men kan in dat geval contact opnemen met de voorzitter of de 
penningmeester van de ouderraad via ordebreedehei@kpoa.nl.  
Zo nodig kan men bij Stichting Leergeld Amersfoort een aanvraag doen op het gebied van onderwijs voor onder 
andere de ouderbijdrage. Voor alle benodigde informatie hierover kan men terecht op de website van Stichting 
Leergeld Amersfoort: www.leergeld.nl/pages/waar-werkt-leergeld/amersfoort. Ook is het mogelijk telefonisch contact 
op te nemen met de stichting op telefoonnummer: 06 – 470 794 00 of e-mail: leergeld.amersfoort@gmail.com 
 
De ouderraad wil graag dat de ouders nog meer betrokken raken bij de activiteiten op school. Ook heeft de ouderraad 
zich met ingang van het schooljaar 2010/2011 ten doel gesteld de ledenadministratie op orde te brengen. Dit brengt 
met zich mee dat alle ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen van De Breede Hei sinds het najaar 
van 2010 een verzoek krijgen om expliciet aan te geven of zij wel of geen lid wensen te zijn c.q. te worden van de 
oudervereniging. Hiermee hopen wij de vereniging een nieuwe impuls te geven en de betrokkenheid van de ouders 
nog meer te vergroten. Voor alle duidelijkheid: lid zijn of worden betekent niet dat u verplicht wordt gesteld om 
bovengenoemde activiteiten mede te organiseren. U geeft door middel van het aangaan van het lidmaatschap slechts 
aan dat u de activiteiten steunt. Daarnaast committeert u zich eveneens om de ouderbijdrage te voldoen. Lid worden 
is voor het bestaansrecht van de vereniging echter wel van belang, immers, zonder leden, geen vereniging en 
daarmee geen activiteiten voor de kinderen.  
 
Wanneer u meer informatie over de Oudervereniging wil, neem dan gerust contact op met één van de leden. 
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