De oudervereniging (OV)
De oudervereniging bestaat uit een dagelijks bestuur, een evenementencommissie en hulpouders.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert een aantal keren per jaar. De avonden zijn openbaar
en van tevoren vastgelegd.
De data zijn terug te vinden in de kalender op ISY. Contactgegevens (telefoonnummers en
mailadressen) vindt u op de website van school.
De oudervereniging organiseert diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Koningsspelen en de
jaarsluiting. Hulpouders worden waar nodig gevraagd om te ondersteunen bij activiteiten.
Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
De oudervereniging int en beheert deze bijdrage.

Deze wordt besteed aan diverse activiteiten die terug te
vinden zijn op de kalender en tijdens schooltijden plaatsvinden.
De ouderbijdrage is voor het komende schooljaar (exclusief de jaarlijkse schoolreis) per kind nog vast
te stellen
Iedere school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere, niet tot het
onderwijs behorende zaken. De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn
vereenvoudigd. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te
sluiten en een model van een dergelijke overeenkomst op te nemen in de schoolgids.
De toelating van leerlingen tot deze extra activiteiten mag echter niet afhankelijk worden gesteld
van het betalen van de ouderbijdrage. Basisscholen mogen derhalve geen enkel kind meer
uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet is
voldaan.
De PO-raad heeft dit vastgelegd in een nieuwe richtlijn waarin de volgende afspraken zijn
opgenomen:
• Er is geen drempel voor ouders om hun kind in te schrijven,
• De ouderbijdrage is altijd vrijwillig,
• Basisscholen communiceren duidelijk aan ouders dat de bijdrage vrijwillig is,
• De medezeggenschapsraad stemt altijd in met de hoogte en besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. Ook als ouders de bijdrage via bijvoorbeeld een oudervereniging betalen,
• Er is geen maximum aan de ouderbijdrage gesteld, omdat er dan ook geen norm ontstaat.

