
 

 

Datum: maart 2019  Onderwerp: Achtergrondinformatie ouderraad 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

De PO raad heeft eind 2018 samen met Ouders en Onderwijs enkele richtlijnen besproken m.b.t. 

de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kunnen in de toekomst opgenomen worden in de Code Goed 

Bestuur in het Primair Onderwijs. 

Mede namens het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad willen we u via deze brief 

informeren over de vrijwillige ouderbijdrage en de rol van de ouderraad  bij ons op school.  

Algemeen doel van de ouderraad 

De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders die het team ondersteunt bij het organiseren 

van activiteiten die het onderwijs voor de kinderen aangenaam, verrassend en waardevoller 

maken. Dat betekent, dat de ouderraad een belangrijk aandeel heeft in de organisatie van 

verschillende activiteiten binnen en buiten de school. De ouderraad werkt bij de organisatie van de 

deze activiteiten nauw samen met het onderwijzend team. 

Activiteiten 

In een schooljaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de ouderraad een rol 

speelt. Sommige activiteiten komen traditioneel ieder jaar terug, maar de activiteiten kunnen ook 

wijzigen of er kunnen nieuwe activiteiten bij komen. Voorbeelden van actuele activiteiten:  

welkomstbarbecue, schoolreisje, schoolfotograaf, winteractie, sinterklaas, kerst, scholierencross, 

paasfeest, koningsspelen, schoolvoetbal, bijdrage kamp groep 8 en de zwemvierdaagse. 

Samenstelling ouderraad 

De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders. Er wordt 5 keer per jaar vergaderd. Naast een 

voorzitter, secretaris, vicevoorzitter en penningmeester zijn er 6 algemene leden. Vanuit het 

onderwijzend team is er één leerkracht afgevaardigd. Iedere ouder kan zijn interesse aangeven om 

zitting te willen nemen in de ouderraad. Er kan ruimte zijn of plek gecreëerd worden, zodat 

iedereen die dit wil actief kan zijn. Een zittingsperiode van 2-4 jaar wordt als wenselijk gezien. 
Bij de organisatie van activiteiten maakt de ouderraad ook gebruik van extra ouderhulp. Aan het 

begin van ieder schooljaar ontvangen alle ouders een ouderhulplijst waarop ouders kunnen 

aangeven bij welke activiteiten zij kunnen of willen helpen. Van deze lijst wordt gebruikt gemaakt 

wanneer er ouders worden gezocht om te helpen bij de organisatie van een bepaalde activiteiten. 

Alleen met de hulp van voldoende ouders kunnen wij de activiteiten blijven organiseren.   

Financiën 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Voor het organiseren van bovenvermelde activiteiten zijn financiële middelen nodig. KBS De Poort 

vraagt alle ouders om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren in de vorm van een vrijwillige 

ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is momenteel vastgesteld op € 45,00 per kind per 

jaar. Het bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in samenspraak met de MR. 

 



 

Aan het begin van het schooljaar wordt de ouders gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te  

voldoen. Als uw kind(eren) later in het schooljaar instroomt dan gelden – afhankelijk van de eerste 
schooldag - de volgende bedragen: 

* Voor kinderen die in augustus en september instromen en starten voor het schoolreisje geldt de 
volledige vrijwillige ouderbijdrage. 

* Ouders van kinderen die na het schoolreisje tot aan de kerstvakantie instromen betalen de helft 
van het jaarbedrag van de vrijwillige ouderbijdrage.  

* Ouders van kinderen na de kerstvakantie tot aan de Pasen instromen betalen een kwart van het 

jaarbedrag van de vrijwillige ouderbijdrage.  

* Voor kinderen die instromen na de Pasen is geen vrijwillige ouderbijdrage verschuldigd. 

De financiële ouderbijdrage is vrijwillig maar wel zeer wenselijk. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage 

kunnen veel van genoemde activiteiten niet gedaan worden.  

De ontvangen ouderbijdrage wordt volledig besteed aan de activiteiten voor en met onze kinderen. 

In de ouderbijdrage zijn ook de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje, incl. busvervoer  

opgenomen.  U betaalt dus geen apart bedrag voor het schoolreisje.   

Stichting leergeld 

Mochten uw financiële middelen beperkt zijn, kijk dan of Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst iets 

voor u kan betekenen. Deze stichting wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het 

financieel wat minder ruim hebben, kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Zie voor meer informatie www.leergeldapeldoornvoorst.nl 

Extra inkomsten 

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen zijn er naast de vrijwillige ouderbijdrage nog aanvullende 
financiële middelen nodig.  Daarom organiseert de ouderraad ook zelf nog activiteiten om extra 

inkomsten te werven. De winteractie is hier een goed voorbeeld van. Door de verkoop van worsten 
en pepernoten aan familie, vrienden en dorpsgenoten komen er extra inkomsten binnen.  De 
ouderraad maakt geen winst, dus al het geld komt elk jaar volledig bij het kind terug.  

  
Het financiële jaarverslag en de begroting liggen voor ouders die hierin geïnteresseerd zijn ter 

inzage bij de ouderraad. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze 

locatiedirecteur Chantal Hagen. 

U bent  van harte welkom bij de ouderraad of bij het helpen organiseren van een activiteit! Heeft u 

vragen hierover stuur dan een email naar ouderraadkbsdepoort@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team en Ouderraad KBS De Poort. 


