
 

Leerdam, schooljaar 2019-2020 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Welkom op Jenaplanschool De Wilgenhoek. De ouders van de Wilgenhoek hebben zich 
verenigd in Oudervereniging Jenaplanschool De Wilgenhoek. Het dagelijks bestuur bestaat 
momenteel uit 3 ouders: Zaisha, Tessa en Ingeborg.  

Taak van de oudervereniging 
De oudervereniging op De Wilgenhoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positieve 
ontwikkeling van de school en het Jenaplankarakter ervan te bevorderen. Dit doen we samen, 
het team en de ouders/verzorgers, door leuke en leerzame activiteiten te organiseren voor de 
kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse schoolkamp, het Sinterklaasfeest, de kerst- en 
paasviering, de diverse sportactiviteiten, de Boekenweek, enzovoort. Deze activiteiten worden 
betaald uit het lidmaatschapsgeld voor de oudervereniging. Hieronder vindt u de globale 
besteding van de ouderbijdrage. U betaalt dus geen andere extra kosten voor de activiteiten 
op school. 
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Ouderbetrokkenheid in de school 
Als u kiest voor Jenaplanonderwijs, kiest u ook voor een actieve deelname aan school. 
Ouderbetrokkenheid is niet verplicht, maar het hoort wel bij Jenaplanonderwijs. Als 
ouder/verzorger en dus ook verenigingslid kunt u op veel manieren uw steentje bijdragen  
aan de school. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers een 
‘ouderhulpinventarisatieformulier’. Hiermee kunt u zich opgeven voor de verschillende 
activiteiten. Op www.jpsdewilgenhoek.nl/ouderbetrokkenheid vindt u een overzicht.  Het is 
niet noodzakelijk om alleen in de groep van uw eigen kind(eren) deel te nemen. U kunt 
schoolbreed een activiteit kiezen die u aanspreekt. Er zijn ook klasgebonden activiteiten 
waarvoor u zich kunt aanmelden, vaak via de klassenouder. 

Zo maken we samen onvergetelijke herinneringen! 

Het lidmaatschap van de vereniging is bedoeld voor de ouders/verzorgers van alle kinderen die 
bij ons op school zijn ingeschreven. De leden krijgen één stem per kind. Het lidmaatschap 
begint zodra het kind op school start. Omdat alle kinderen ook meedoen aan al deze leuke en 
leerzame activiteiten gaan we er vanuit dat u ook lid wordt van onze vereniging. Hiervoor vindt 
u bij deze brief het lidmaatschapsformulier. 

Ouderbijdrage 
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene 
ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering kunt u uw stem(men) gebruiken indien 
nodig. Conform de in de ALV goedgekeurde begroting is deze bijdrage voor dit het schooljaar 
vastgesteld op € 150,- per jaar per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt eigenlijk 
maar € 15,- per maand (een schoolleerjaar bestaat uit 10 maanden). De ouderbijdrage wordt  
geïnd via ClubCollect (een financiële dienstverlener voor ledenorganisaties) en u kunt 
gebruikmaken van diverse betaalmogelijkheden zoals betaling ineens of in meerdere 
termijnen. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging of heeft u vragen of 
ideeën? Schroom niet en spreek of schrijf ons aan! De oudervereniging heeft een eigen  
e-mailadres: ovjpsdewilgenhoek@live.nl en een groene brievenbus net voorbij de ingang aan 
uw linkerhand. 
 
Met hartelijke groet namens de oudervereniging, 
Zaisha Cowles   (voorzitter)    
Tessa Odijk    (secretaris)    
Ingeborg Vosjan   (penningmeester)  

 
Bijlagen: Lidmaatschapsformulier 



 

Lidmaatschapsformulier 
 
Ja,  ik schrijf mij in bij de Oudervereniging Jenaplanschool De Wilgenhoek en word lid.  
Ik ontvang één stem per ingeschreven kind. 
 

Naam 
ouder/verzorger: 

 

Naam kind:  

Naam kind:  

Naam kind:  

Naam kind:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

Datum:  Plaats:  

Handtekening: 
 
 
 

 
 
Twee maal per jaar ontvangt u een factuur voor de ouderbijdrage via ClubCollect. Via SMS en 
e-mail zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de 
berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde 
omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen 
een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels 
automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via 
automatische incasso en een betaling via iDEAL.  
 
Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag 
wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u 
ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur. 
 
Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele 
persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze 
persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de 
persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). 


