
HOOFDSTUK 7
DE OUDERS

7.1 - De betrokkenheid van de ouders

Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Natuurlijk, het gaat immers om het wel en wee van
uw kind. Maar ook willen wij u op de hoogte houden van wat er verder allemaal op school gebeurt. We stellen
het ook op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Immers: een goede
samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind.

Wij vinden uw mening over schoolzaken erg belangrijk. Daarom organiseren wij 1x per jaar een oudercafé.
Tijdens dit oudercafé heeft u de gelegenheid om over een van tevoren vastgesteld onderwerp van gedachten te
wisselen met andere ouders en de schoolleiding. U zult 1 keer per 2 jaar een uitnodiging voor een oudercafé
ontvangen. Uw aanwezigheid daarbij is zeer gewenst. Wij verzoeken u dan ook te ruilen met een andere ouder
als u wordt uitgenodigd op een datum die u niet schikt.

7.2 - Ouderparticipatie

Ouders kunnen op onze school ook meehelpen. Indien u ons komt helpen is het niet de bedoeling om kinderen
jonger dan 4 jaar mee te nemen (uitzondering in bijzondere gevallen). Er zijn verschillende activiteiten waarbij
wij heel goed de hulp van ouders kunnen gebruiken:

● ondersteunende activiteiten in de kleutergroep
● leesbegeleiding van kinderen
● computerhulp
● assisteren tijdens creatieve middagen
● assisteren bij feestelijke activiteiten zoals het kerstdiner
● vervoer of klusjes
● sportevenementen etc.

7.3 - De Medezeggenschapsraad (MR)

Als u echt wil meepraten en beslissen over de school kunt u zich beschikbaar stellen als lid van de
Medezeggenschapsraad. De MR geeft adviezen of kan besluiten nemen over zaken waar instemming
van de MR voor nodig is. De MR heeft als taak de belangen te behartigen van ouders, leerlingen en
personeel. In het belang van een goede schoolorganisatie bevordert de MR het overleg tussen directie,
personeel, ouders en bestuur.
De MR vergadert 6 keer per schooljaar.
De notulen van de vergaderingen kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de MR-leden. Begin oktober
brengt de MR een jaarverslag uit.
Dit jaarverslag wordt gepresenteerd op de jaarvergadering van de oudervereniging.
Ieder jaar zal een deel van de MR aftreden om plaats te maken voor nieuwe leden die zich voor de MR
verkiesbaar willen stellen.
Als u interesse heeft in het zitting nemen in de MR kunt u zich ten allen tijde aanmelden bij één van de
MR-leden.

7.4 - De leden van de Medezeggenschapsraad

Personeel Jane Obdam
Monique Faems

Ouders René Krabbenbosch
Rosaline Laan
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7.5 - De oudervereniging (OV)

De oudervereniging stelt zich ten taak het onderwijs voor zowel leerling als leerkracht
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het bestuur van de oudervereniging probeert dit te realiseren in goed
overleg met het team en de directie. Wij denken hierbij aan activiteiten als sinterklaasfeest, kerstmaaltijd en
schoolreisje.

Een andere taak van de oudervereniging is het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren.
De oudervereniging geeft ieder jaar in begin oktober een jaarverslag uit. De financiën worden gecontroleerd
door een steeds wisselende kascommissie, bestaande uit 2 ouders.

7.6 - De leden van de oudervereniging

Voorzitter Manon Ursem
Secretaris Petra Poen
Penningmeester Pascal Steur
Leden Wendy Venema

Agnes Houtman
Femke Buis

Er zullen in 2022-2023 nog 2 leden bij komen.

7.7 - Geldelijke bijdrage van de ouders: de vrijwillige ouderbijdrage

Het is op onze school gebruikelijk dat ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage betalen aan de oudervereniging.
Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma
vallen.
Wij denken hierbij aan kosten voor:

● feestelijke activiteiten als het Sinterklaas en het Kerstfeest
● activiteiten als museumbezoek, thema-avond, scholierenwedstrijden
● schoolreisje

 
De ouderbijdrage wordt door de penningmeester  van de oudervereniging geïncasseerd. De hoogte van deze
vrijwillige bijdrage is gesteld op € 45 per kind. Verdere informatie over de ouderbijdrage volgt in het najaar van
2022.

Voor het schoolkamp in groep 7-8 wordt een aparte aanvullende bijdrage aan de ouders van de leerlingen uit
groep 7-8 gevraagd. Voor groep 7-8 wordt het gedeelte van de ouderbijdrage, bedoeld voor het schoolreisje,
besteed als startbedrag voor het schoolkamp. Groep 7-8 gaat niet op schoolreisje.

Met het aanmelden van uw kind op de basisschool bent u automatisch lid van de oudervereniging. In geval van
bijvoorbeeld verhuizing kunt u een gedeelte van de door u betaalde vrijwillige ouderbijdrage terug ontvangen.

Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en
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buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals
meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken
van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wie komen in aanmerking?

Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het
bijstandsniveau. Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld
wanneer zij bepaalde buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Ook gezinnen die
moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen een beroep doen
op Leergeld.

Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d.

Leergeld heeft overeenstemming bereikt met de besturen van het Atlascollege, Tabor, RSG Enkhuizen en
Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten.
Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen. Leergeld beoordeelt deze op basis
van eigen criteria. Indien het gezin hier aan voldoet ontvangen de ouders een brief, waarmee zij bij de
administratie van de school kwijtschelding kunnen aanvragen.

Verstrekking computers Leergeld verstrekt ook een computer/desktop, indien deze niet door de gemeente
wordt vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind ouder dan 10 jaar, eens per 5 jaar. Stichting
Mycroft computer Kringloop Zwaag verzorgt dit en levert een goede tweedehands computer met toebehoren
en actuele software. Ouders ontvangen hiervoor een voucher.

Meer informatie: Wilt u voor uw kind(eren) een aanvraag indienen? Een aanvraagformulier is te vinden
op www.leergeldwestfriesland.nl. Bij elke aanvraag wordt bekeken of deze kan worden vergoed uit de
voorliggende voorzieningen van de gemeenten. Als dat zo is wordt daarnaar eerst verwezen. Alle bijdragen
worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Stichting Leergeld? Leergeld is telefonisch bereikbaar van
maandag tot en met woensdag van 11.00 tot 15.00 uur op 06- 38920886 of via
e-mailadres info@leergeldwestfriesland.nl.

7.8 - Ouderinformatie

7.8.1 - De nieuwsbrief

De directie verzorgt elke maand een nieuwsbrief voor de ouders.
In de nieuwsbrief leest u nieuws en informatie met betrekking tot de school en ons onderwijs. Tevens bevat de
nieuwsbrief elke maand een agenda met alle activiteiten en bijzondere dagen.
Daarnaast ontvangt U minimaal 1x per 3 weken een nieuwsbrief van de groepsleerkracht. In deze nieuwsbrief
leest U nieuws en informatie die specifiek betrekking heeft op de groep waar uw kind in zit.

7.8.2 – De website

Op de website (www.jozefenmaria.nl) is veel informatie te vinden over onze school, waaronder een archief van
de nieuwsbrieven, nieuws uit de groepen en foto’s van diverse schoolactiviteiten.

Kortom: kom regelmatig een kijkje nemen!
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7.8.3 – De schoolgids

Wij vinden de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van de schoolgids van belang omdat de gids
bedoeld is voor de ouders. De leden van de MR denken en lezen mee met directie en leerkrachten tijdens het
opzetten van de gids. De MR geeft goedkeuring.
Indien u wensen heeft betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering, kunt u contact opnemen met
de directeur of een lid van de MR van de school.
De schoolgids wordt in juli vastgesteld en wordt gemaild aan alle ouders van de leerlingen van de school en aan
ouders die zich bezighouden met de keuze van een basisschool of die een leerling komen aanmelden. De
schoolgids is tevens op de website terug te lezen.

7.8.4 – Kennismakingsavonden

Er is een speciale kennismakingsavond per groep aan het begin van het schooljaar. Deze avond is bedoeld voor
alle ouders van de betreffende groep om kennis te maken met elkaar en de leerkracht. We hopen hiermee te
bereiken dat er een besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de groep ontstaat.
Daarnaast wordt er (kort) ingegaan op het lesprogramma en groepsspecifieke zaken.

7.8.5 - Het schoolrapport

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar een schoolrapport mee.
Naast de resultaten per leerstofonderdeel wordt ook een beoordeling gegeven over de inzet, het gedrag, het
werktempo e.d.

7.8.6 - De oudergesprekken

Twee keer per jaar (in na- en voorjaar) houden we een z.g. 10-minuten avond, waarbij de ouders de
vorderingen en het wel en wee van hun kind met de groepsleerkracht kunnen bespreken. Ook vinden zo nodig
tussentijds gesprekken plaats. Dat kan zijn op verzoek van de ouders en/of de leerkracht.
Aan het begin van het jaar wordt tijdens een startgesprek tussen ouder(s) en leerkracht vastgesteld wat de
gewenste frequentie en wijze van communicatie is over de ontwikkeling van uw kind.

7.8.7 - Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Wij organiseren in samenwerking met mensen uit het voortgezet onderwijs voor de ouders van de leerlingen
uit groep 8 in oktober een voorlichtingsavond. De kinderen van groep 8 doen mee aan een
schoolkeuzeonderzoek, waarin niet alleen de intelligentie wordt getoetst maar ook de interesse en de
motivatie. De bedoeling is om inzicht te krijgen in de kans van slagen in een vorm van Voortgezet Onderwijs.
Op deze ouderavond worden de ouders ook gewezen op het bestaan van de kwaliteitsgids met betrekking tot
het voortgezet onderwijs (regio Alkmaar - Haarlem). Deze gids ligt ter inzage op school.
De leerkracht heeft met  het kind en de ouders samen een gesprek om op basis van wensen van het kind zelf,
de ouders en de mogelijkheden die het kind heeft tot een goede afweging te komen voor de keuze van een
school voor voortgezet onderwijs.
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