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OPROEP “MR ZOEKT NIEUWE OUDERS”  
De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuwe 
vertegenwoordiger vanuit de ouders. 
Dit is je kans om mee te kunnen denken over het beleid van de school. De 
MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook op onderdelen een 
beslissende rol in beleidszaken. 
  
Wat ga je doen?  
Je zit in de MR namens de ouders van de gehele school en  het is van 
belang om te weten wat er onder ouders speelt. Nieuw of gewijzigd 
beleid kun je vooraf met ouders bespreken.  De aandachtspunten kun je 
vervolgens bij de MR vergadering inbrengen zodat er een goed besluit tot 
stand komt.  
Niet alleen op het gebied van beleid maar ook op het gebied van de 
kwaliteit van het aangeboden onderwijs  is de MR aan zet! We 
vergaderen circa 6x per schooljaar .  
  

Reageer als deze zetel je aanspreekt  
De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken. Heb je geen idee hoe 
het allemaal werkt? Geen probleem, je staat er niet alleen voor en er is volop gelegenheid om training/ 
cursussen te volgen.  
Heb je interesse maak dit dan kenbaar voor 7 oktober. Je kunt dit het beste doen per mail naar het email-
adres wilgenhoekmr@gmail.com  
Ontvangen we meerdere reacties van ouders die zich aanmelden dan komen er verkiezingen. De verkiezingen 
worden dan nog in oktober gehouden. 
  
Wil je meer informatie of heb je vragen dan hoor ik het graag.  
 
Namens de MR,  
 
Richard Hoogveld (voorzitter) 
Telefoonnummer 06 33 22 55 67 
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                        EVEN VOORSTELLEN.. DE OUDERRAAD 

 
Beste ouders,  
Wij willen ons graag even voorstellen, de ouderraad. Ja wat is dat? 
Samen met alle ouders van de Wilgenhoek vormen we een “oudervereniging” van pak em beet 400 man! 
Daarvan zijn er 3 ouders die zich graag inzetten als bestuursleden hiervan, en dat wordt dan weer de 
“ouderraad” genoemd.  
 
Wat doen we? 
Wij als bestuur van de oudervereniging zijn er als aanspreekpunt voor alle zaken rondom de school. De 
klassenouders en leraren zijn er voor alle zaken rondom de klas van je kind(eren).  
We coördineren alle activiteiten, zijn spreekbuis van de ouders richting het schoolteam, en zorgen voor de 
begroting van de ouderbijdrage. Daarbij draait het erom dat het budget wordt besteed aan activiteiten die het 
karakter van deze Jenaplanschool ondersteunen. 
Dat budget gaat voor een groot deel naar het kamp. Daarnaast wordt het aan allerlei andere activiteiten 
besteed, zoals de Sinterklaasviering, de “dag van de leraar”, er is geld voor boeken in de klas, kookworkshops en 
de avondvierdaagse. De volledige goedgekeurde begroting vind je in de bijlage. Goedgekeurd door wie? Door 
alle ouders! 
 
Wat kun jij doen als onderdeel van de oudervereniging? 
Dat we een hoge ouderbijdrage hanteren op deze school, hangt samen met een hoge ouderbetrokkenheid. Die 
hulp en input komt van alle ouders. Dus de ‘ ouderbetrokkenheid’ formulieren die nu de ronde doen (zie ook 
bijlage) geven ons inzicht in welke ouder graag mee wil helpen.  
Zodat we tegen die tijd (bijvoorbeeld juni) weten wie we kunnen benaderen om mee te lopen als begeleidende 
ouder tijdens de avondvierdaagse. En als Sint in het land komt, wil iemand misschien wel meehelpen met de 
Sint viering op school.  
Natuurlijk zijn er activiteiten die overdag plaatsvinden, maar er moet ook genoeg achter de schermen geregeld 
worden. Dus voor alle (werkende) ouders, je kunt altijd je steentje bijdragen. 
Samen zorgen we voor een verrijking van de schoolervaring van onze kinderen, daarom wil ik jullie vragen het 
“ouderbetrokkenheidformulier” in te vullen en voor 4 oktober in te leveren - dat kan hard copy in onze groene 
brievenbus, links naast de schoolingang of per e-mail naar ovjpsdewilgenhoek@live.nl.  
 
Wie zijn we?  
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Zaïsha Cowles (voorzitter), Tessa Odijk (secretaris) en Ingeborg 
Vosjan (penningmeester). Daarnaast zetten Linda de Groot en Angelique Treffers zich in voor de kascommissie. 
 
Waar kun je ons vinden? 
Net als alle andere ouders, kun je ons vinden bij het halen en brengen van onze kids. Daarnaast kun je ons per 
mail bereiken op ovjpsdewilgenhoek@live.nl 
 
Live events hebben we ook!  
Twee keer per jaar houden we een vergadering. Daarin bespreken we de thema’s die op dat moment spelen en 
stemmen we over de begroting (de besteding van de ouderbijdrage) voor het komende jaar.  
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Deze vergaderingen zijn bedoeld voor alle ouders. Een hoge opkomst is belangrijk aangezien we hier samen 
beslissingen nemen over waar het geld aan wordt besteed. Dit jaar staan ze gepland op 14 november en 19 mei 
om 19.30 uur op school. 
 
Heb je vragen of wil je iets delen, spreek ons gerust aan. Een heel fijn schooljaar gewenst! 
 
 
Groeten namens het bestuur,  
Zaïsha Cowles 

                           

                              GEEN FIETSEN BIJ HET HEK 

In de vorige Wilgentenen stond er fietsrek bij LACO; dit is niet juist… onze excuses hiervoor. Er zijn speciaal 

fietsenrekken geplaatst naast de school (bij het hek aan de kant van LACO), waar je je fiets kwijt kan. 

Dus GEEN fietsen neerzetten  in-/of uitgang van een schoolhek. 

 

                                              THEEDOEKEN 

De theedoeken (van de kinderen), die we gebruikt hebben tijdens ons schoolkamp, zijn gewassen en liggen op 

het podium. U kunt deze week uw theedoek(en) eruit halen. Na deze week nemen wij ze in gebruik. 

 

                                             WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
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                                           INGEZONDEN STUK 
 
  
Samenloop voor Hoop. 
Specifiek door middel van de oproep aan de ouders/kinderen om deel te nemen aan de 
Kinderloop; door ons omgezet naar de 'generatieloop'. 
Deze is namelijk voor alle kinderen. De Kinder/generatieloop wordt op zaterdag 5 oktober om 
13.30 uur gehouden en alle Leerdamse kinderen van 4 jaar en ouder mogen daar aan 
meedoen. 
  
De kinderen worden uitgenodigd om samen met een ouder, opa of oma te lopen, dus in tweetallen. 
Het idee is ontstaan uit een belangrijk thema van de Samenloop namelijk de Hoop. 
Als ouder geef je naast heel veel liefde ook hoop door, hoop op een betere wereld, hoop op een wereld 
waarin kanker een chronische ziekte wordt.  Door deze verbinding te leggen, willen wij een positief vooruitzicht 
geven voor zowel de huidige generatie als de nieuwe, het leven gaat door. Aan het eind van de kinderloop 
krijgen 
de deelnemertjes een herinnering dat symbool staat voor het doorgeven van het leven aan de nieuwe 
generatie. 
  
De inschrijving verloopt via de website van Samenloop voor Hoop 
Leerdam https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/utrecht/leerdam/kinderloop-leerdam/ 
en kost Euro 3,- per kind waarbij geldt dat de begeleider niet betaalt maar wij hopen natuurlijk wel op een 
bijdrage. 
  
Alvast bedankt voor uw hulp! 
  
Hartelijke groet, 
  
Samenloop voor Hoop Leerdam 2019 
  
Bart Bruggeman – voorzitter 
Jolande Koole 
Kees Bel 
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