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1. Inhoud 

In dit jaarplan geven we uitleg over onze werkwijze, geven we de speerpunten aan die de komende 
jaren gaan spelen en bevat het een jaarkalender met de activiteiten en de acties rondom de 
planning van die activiteiten.  

2. Oprichting oudervereniging 

De Wilgenhoek is ruim 30 jaar geleden in 1980 opgericht door ouders. In 2011 is de school 
overgegaan van een zelfstandige school met eigen bestuur naar een school die bestuurlijk valt onder 
het O2A5. In datzelfde jaar (2011) is de oudervereniging zoals we die nu kennen opgericht, en 
bestaat uit alle ouders van de Wilgenhoek die de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voldoen.  

3. Financiën oudervereniging 

 
1. Startkapitaal 

Voor deze overdracht heeft O2A5 een bedrag betaald van ongeveer € 30.000,-. Dit bedrag is namens 
alle ouders in de nieuw opgerichte oudervereniging gestoken. Een deel van dit bedrag staat op de 
rekening van de oudervereniging. Er zijn geen concrete plannen voor de besteding van dit 
geldbedrag. 

2. Jaarlijkse bijdrage 

Al voor de oprichting van de oudervereniging in 2011 bedroeg de ouderbijdrage € 150,-. Dit is in alle 
jaren nooit verhoogd en is met enige creativiteit en kritische selectie van activiteiten nog steeds 
dekkend. Het bedrag wordt zoals vastgelegd in de jaarlijkse begroting, in principe helemaal 
opgemaakt in het betreffende schooljaar, er wordt niet van gespaard.  

4. Rol van de oudervereniging 

De oudervereniging is er om de lagere schoolperiode voor onze kinderen extra bijzonder te maken. 
De hele vereniging (het bestuur plus alle leden) is een vrijwilligersorganisatie en wordt gevormd 
door mensen die graag een steentje bijdragen aan deze bijzondere lagereschoolperiode.  
 
Enkele belangrijke activiteiten binnen de oudervereniging: 

• Twee keer per jaar een AVL organiseren: voor 1 november en voor 1 juli 
• De ouderbijdrage innen 

• De begroting opstellen per schooljaar 
• De begroting laten keuren door een kascommissie (niet zijnde bestuursleden) 
• Spreekbuis van ouders richting schoolbestuur 
• Ouderbetrokkenheid stimuleren 

• Met de leden een actueel en modern aanbod van activiteiten ontwikkelen 

• Het team van leerkrachten ondersteunen met de activiteiten waarbij ouderparticipatie 
gevraagd wordt 

De oprichtingsakte van de vereniging staat online op onze pagina op de website van school.  
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5. Speerpunten voor de komende 5 jaar (2019 – 2024) 

 
1. Speerpunt 1: Ouderbetrokkenheid vergroten 

Zonder de inzet van ouders zijn er geen activiteiten om de schooltijd van onze kinderen extra 
bijzonder te maken en het jenaplankarakter van onze school te versterken. Om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten worden de volgende middelen ingezet: 

• website: bieden van een aantrekkelijk overzicht van de activiteiten inclusief makkelijke 
manier van aanmelden (actie Tessa) 

• ouderbetrokkenheidsfolder maken, alle activiteiten uitwerken in een overzicht. Wat wordt 
bij welke activiteit verwacht, globale tijdsbesteding. Alles fleurig, kleurig en wervend (actie 
Tessa, afronden voor 1 januari 2020) 

• helpen met opzetten van een activiteitencommissie (vergadering 1 x per kwartaal) 
• ontwikkelen van “een zachte landing” voor nieuwe ouders die midden in het jaar instromen. 

Actieve rol van leden van de oudervereniging danwel samen met klassenouders 
• bespreken met de leden of werken met thema’s (zoals Natuur of Techniek) kan helpen bij de 

ontwikkeling van een actueler/moderner aanbod van activiteiten. 

 
2. Speerpunt 2: Meer betrokkenheid van de ouders bij de uitgaven van de vereniging 
 
Het bedrag van 2011 is zoals eerder aangegeven nauwelijks gebruikt omdat de vereniging van 
mening is dat lopende zaken uit de begroting moeten kunnen worden bekostigd. We zijn van mening 
dat dit geld moet worden uitgegeven aan goede, leuke en indien mogelijk duurzame investeringen 
die het plezier van onze kinderen op school vergroten.  

Wij hopen komende jaren op ideeën en suggesties van ouders die kunnen leiden tot leuke 
investeringen, gedragen door de ouders. Ook nu al is er budget voor creatieve ideeën die 
meerwaarde geven aan de school. Er kan ook gedacht worden aan het organiseren van een 
ideeënwedstrijd waarbij de ingediende ideeën beoordeeld worden door een jury. Natuurlijk worden 
er criteria opgesteld waar de ideeën aan moeten voldoen (bijvoorbeeld: ondersteunt het 
jenaplankarakter, voor meerdere jaren te gebruiken, enzovoort). Een geschikt moment voor zo’n 
wedstrijd is bijvoorbeeld als de plannen voor de nieuwe school vorm beginnen te krijgen. 

3. Speerpunt 3: Professionaliseren van de werkwijze van de oudervereniging 
 
De werkwijze van de oudervereniging zal komend jaar verder ontwikkeld worden. De te nemen 
stappen zijn: makkelijker inzicht bieden in ouderverenigingsbudgetten zoals het klassenbudget; 
uniforme manier van budget aanvragen bij de oudervereniging ontwikkelen; uniforme manier van 
kosten in een budget declareren; tools ontwikkelen waarmee houders van deelbudgetten zelf het 
beheer daarvan kunnen bijhouden; bestaande draaiboeken van vaste activiteiten verzamelen. 
Voorzitter Zaisha Cowles zal zich hier met name op richten. 
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6. Jaarkalender activiteiten 2019-2020 

Maand Activiteit Rol van het bestuur Rol van de leden 

Augustus 
   

Sept 23-25 september kamp  Beheer van budget en 
afstemming hierover met 
de denktank 

Kampouders in 
verschillende rollen 

Ouderhulplijsten uitzetten en 
vastleggen 

Uitzetten van de grote 
startronde van 
inventarisatie ouderhulp + 
verwerking ouderlijsten 

Lijsten invullen 

2e week: melden AVL in 
Wilgentenen en jaarkalender 
zoals verspreid door 
schoolbestuur 

Organiseren AVL Deelnemen van ALV 

Oktober  Opstarten organisatie ALV Organiseren AVL 
 

5??? Oktober dag van de leraar Organisatie van een leuk 
cadeau door/namens de 
kinderen (kinderraad??) 

Met de kinderen 
knutselen voor de 
leraren 

Starten inning ouderbijdragen Melden van de innig / 
keuze variaties in inning 

Betalen 
ouderbijdrage 

Activiteitencommissie Ondersteuning bij 
organisatie van de 
klassenouders 

Voldoende leden 
zijn klassenouder 

Kinderboekenweek  Duidelijkheid geven 
omtrent budget 

 

Boeken locatie kamp 2021 Planning beheren Kamporganisatie 
boekt 

November Start sint en kerst   Duidelijkheid geven 
rondom budget 

Leden nemen deel 
in werkgroepen 

ALV midden november Organiseren ALV Deelnemen aan ALV 

December Viering sint 
Viering kerst 

Duidelijkheid geven 
rondom budget 

Leden nemen deel 
in werkgroepen 

Januari  Opstarten schoolvoetbal Opstarten groep, 
draaiboek, budget? 

Leden doen de 
organisatie 

Start pasen Duidelijkheid geven 
rondom budget 

Leden nemen deel 
in werkgroepen  

Tweede ronde werving 
ouderhulplijsten 

Uitzetten van de grote 
startronde van 
inventarisatie ouderhulp + 
verwerking ouderlijsten 

 

Februari 
   

Maart 2e week: Opstarten 
Glasstadsmars met mail naar 
ingeschreven ouders en de 
trekkers van vorig jaar 

Opstarten van de groep, 
indien aanwezig 
draaiboek verschaffen en 
duidelijkheid budget 
geven 

Leden doen de 
organisatie 
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Schoolvoetbal 
 

Leden doen de 
organisatie 

April   1e week: Opstarten 
Avondvierdaagse met mail naar 
ingeschreven ouders en de 
trekkers van vorig jaar 

Opstarten van de groep, 
indien aanwezig 
draaiboek verschaffen en 
duidelijkheid budget 
geven 

Leden doen de 
organisatie 

2e week: melden AVL in 
Wilgentenen en op website 

Organiseren ALV Deelnemen aan ALV 

 
Apart budgetoverleg met 
hoofdorganisatoren kamp 

Budget voor kamp 
inrichten met 
organisatoren 

 

 
Start denktank kamp 

 
Leden nemen deel 
in werkgroepen 

Mei  Glasstadsmars 
Groep 8 friet na de cito 

 
Leden doen de 
organisatie  

4e  week: AVL  Organiseren ALV Deelnemen aan ALV  
Groep 8 kamp 
Start eindfeest 

Duidelijkheid geven over 
budget 

 

Juni Avondvierdaagse 
 

Leden doen de 
organisatie 

Juli Eindfeest 
 

Leden nemen deel 
in werkgroepen 

 
Werk in uitvoering: 

Nog in te voeren activiteiten: bustocht rijksmuseum 

Nog uit te werken: definitie/ doel van klassenbudget: waar is het voor bedoeld om aanvragen beter 
te kunnen toetsen (sfeer in de klas bevorderen) 

 
 
 
 


