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De ouderbijdrage
De Ouderraad algemeen
Wie is de Ouderraad?
Iedere ouder, die een kind op
school heeft, is lid van de
oudervereniging. Het bestuur van
deze oudervereniging wordt
gevormd door de Ouderraad.
Het bestuur bestaat uit minimaal
5 en maximaal 10 leden en
vergadert ongeveer 6 x per jaar.
Op deze vergadering is tevens
een lid van het team aanwezig.
Wat doet de Ouderraad?
Ieder jaar worden er op school
diverse activiteiten
georganiseerd. Uiteraard vallen
daaronder Sinterklaas, Kerstmis,
Carnaval en de Theresiadag.

De Ouderraad stelt
zich aan u voor…
Judith Willink
(Voorzitter /Penningmeester)
Als moeder van
Emma (groep 6) en
Casper (groep 3)
ben ik lid geworden
van de OR om van
dichtbij mee te kunnen maken
wat er op school speelt. Ik draag
graag een steentje bij aan een
fijne sfeer op school, met leuke
uitstapjes en het samen vieren
van de feestdagen!

Voor de meeste activiteiten
worden commissies gevormd.
Zo’n commissie bestaat uit
twee Ouderraad (OR)-leden,
een contactpersoon vanuit
het team en uit ouders. De ORleden zijn verantwoordelijk
voor de financiën en de
uiteindelijke uitvoering van de
activiteit.
Hoe gaat het met de
financiën?
Om al deze activiteiten te
kunnen bekostigen, wordt er
een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd. Daarover leest u
hiernaast meer.

Dirk van den Boogaard
(secretaris)
Ik ben Dirk van
den Boogaard. Ik
ben getrouwd
met Lies. Samen
hebben wij 3 kids.
Guus, Jur en Floor. Guus zit dit
jaar in groep 3 en Jur zit in de
kleuterklas. Ik ben graag
betrokken bij de St. Theresia
school en de activiteiten die er
georganiseerd worden. Ik ben
secretaris van de ouderraad
en ik houd me bezig met de
activiteiten rondom de
Carnavalsviering.

Dit jaar bedraagt de
ouderbijdrage € 27,50 per kind.
Dit is geen verplichte bijdrage,
maar deze wordt wel erg op
prijs gesteld. De ouderbijdrage
wordt gebruikt om activiteiten te
betalen die de Ouderraad
organiseert. Denk hierbij aan
onder andere Sinterklaas, Kerst,
Carnaval, de Avondvierdaagse
en het schoolreisje . Dit soort
activiteiten is erg leuk voor de
kinderen en dat komt mede
doordat er veel ouders
meehelpen bij de voorbereiding
en de uitvoering. Hierdoor is de
betrokkenheid van veel ouders
bij de school groot.
Naast de ouderbijdrage maken
we als Ouderraad ook gebruik
van de extra inkomsten die we
genereren uit het ophalen van
oud papier. Driewekelijks staat
de oud papier-container op de
parkeerplaats bij de school en
de opbrengsten hiervan worden
volledig gebruikt voor
activiteiten of spullen voor
school ten behoeve van de
kinderen. Het is dus erg
belangrijk dat we allemaal
zoveel mogelijk oud papier
blijven verzamelen…!

Marloes van den Bergh (lid)
Ik ben Marloes van
den Bergh, 35 jaar
en samen met
Jeroen ouders van
Sem, Ize en Jip. Sem
zit in groep 5 en Ize
en Jip zitten in groep 3. Dit is mijn
4de jaar bij de ouderraad. Ik vind
het erg fijn om op deze wijze
betrokken te zijn bij de school van
mijn kinderen. Zeker omdat wij
niet altijd in Lennisheuvel hebben
gewoond. Het is leuk om te zien
dat de activiteiten die worden
georganiseerd zo gewaardeerd
worden door de kinderen en
ouders. Ik heb weer veel zin om
samen mooie activiteiten te
mogen organiseren voor de
kinderen.
Sabine Francois (lid)
Dit is al weer mij 4de
jaar als lid van de
ouderraad!
Voorheen heb ik met
veel plezier in de
oudercommissie van
de Kindertuin
gezeten. Ik vind het belangrijk én
leuk om betrokken te zijn bij de
school van onze kinderen, Ruben
en Moos. Samen met Sven en de
kids wonen wij sinds 2014 in
Lennisheuvel. Ik kijk ernaar uit om
samen leuke activiteiten voor
onze school te organiseren!

Anne-Marie van Oirschot (lid)
Ik ben Anne-Marie
van Oirschot en
heb 2 zoons, Nick
(groep 7) en Tijs
(groep 4) op
school zitten. Het
fijne van de school
vind ik de kleinschaligheid en ben
onder andere bij de ouderraad
gegaan omdat ik het belangrijk
vind betrokken te zijn bij de
school en wat dichterbij mee te
krijgen van wat er speelt. Ook
vind ik het super leuk te kunnen
bijdragen aan de organisatie van
een aantal activiteiten op school,

waaronder de schoolfotograaf,
Sinterklaas, kerst en schoolreisje.
Waar ik kan help ik ook mee met
andere activiteiten. Zo breng je
toch wat meer tijd op school
door, leer je snel meer ouders en
leerkrachten kennen en
daarnaast vinden mijn kinderen
het altijd erg fijn als ik er bij ben!
Lisette Kuppens (lid)
Ik ben de Lisette en
getrouwd met
Harmen. Samen
hebben wij 2
kinderen. Jan en

Gerjan Westerhof (lid)
Ik ben Gerjan en
getrouwd met
Heleen en samen
hebben wij 2
dochters
Lieneke en
Susanne. Afgelopen
jaren heb ik al bij verschillende
OR activiteiten geholpen en dat
was erg leuk om dit samen met
de kinderen, ouders en
leerkrachten te doen. Ik heb veel
zin om dit nieuwe jaar ook
weer OR activiteiten te
organiseren en mee te helpen!

Mies
Jan zit in groep 4. Ik ben sinds
2017 lid van de OR. Ik vind het
leuk om betrokken te zijn op de
school van mijn kind. De
activiteiten die ik dit jaar mee
heb georganiseerd waren Kerst
en carnaval en de Theresiadag!

Linda Timmermans (lid)
Hallo, ik ben Linda
Timmermans, ik ben
moeder van 2
dochters waarvan
een in groep 6 en
mijn andere dochter
is afgelopen schooljaar gestart in
groep 3. Sinds 4 jaar zit ik in de OR
en ben verantwoordelijk voor
sinterklaas, kerst en de
Avond4daagse. Ik vind het heel
fijn doordat je met de activiteiten
meer betrokken bent met school
en de gemeenschap. Het is leuk
om de kinderen te zien genieten
van de leuke activiteiten die wij
organiseren.

Linda van Loon (lid)

Ik ben Linda van Loon, moeder
van Femke (groep 6) en Jasper
(groep 2).
Vorig jaar ben ik
gestart in de
ouderraad en ik
vond het erg leuk
om op deze
manier wat meer
betrokken bij de school en
activiteiten te zijn.
Ook dit jaar zet ik me in om te
helpen bij het organiseren van
verschillende activiteiten!

Heeft u opmerkingen of
suggesties voor de Ouderraad?
Spreek één van ons aan of stuur
ons een e-mail:

