
Oudervereniging Wereldwijs  
 

Alle ouders van de leerlingen van basisschool Wereldwijs zijn lid van de Oudervereniging (Ov). Als 

uw kind op school start, krijgt u onze flyer uitgereikt, deze vindt u ook op de website. 

Het gekozen actieve en enthousiaste bestuur van deze vereniging organiseert en financiert een 

groot aantal activiteiten rondom het onderwijs op school.  

Daarnaast vormt de Ov een belangrijke gesprekspartner tussen de ouder, het team en de 

medezeggenschapsraad van de school. De Ov probeert zo goed mogelijk de belangen van alle 

ouders en kinderen te behartigen. 

 

“Ons streven is om namens én met ouders een aantal activiteiten te organiseren, die wij 

belangrijk vinden voor onze kinderen als het gaat om ontwikkeling en plezier.” 

 

Welbevinden van de kinderen 

Activiteiten op school zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, óók de 

activiteiten die buiten het standaard lesprogramma vallen. Deze bieden meer plezier, afwisseling 

en ontspanning tijdens de basisschoolperiode, maar ze geven ook verdieping aan de lesstof. 

Kinderen leren immers door te spelen. 

 

Vergaderingen 

De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Wij stellen uw aanwezigheid hierbij zeer op prijs. 

Tijdens de vergaderingen heeft u als ouder de gelegenheid om zaken (rond het organiseren van 

activiteiten voor onze kinderen) aan de orde te stellen. Daarnaast horen wij het graag als u 

nieuwe ideeën heeft over hoe we zaken kunnen organiseren. Uw input is van harte welkom! 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

In principe is het volgen van onderwijs in Nederland gratis. Met de vrijwillige ouderbijdrage (Wet 

op het Primair Onderwijs), in de vorm van contributie, kunnen de activiteiten die de Ov samen met 

school organiseert plaatsvinden. De Ov draagt zorg voor uw ouderbijdrage middels een 

vastgestelde begroting, zonder winstoogmerk.  De Ov beheert deze bijdrage en legt tijdens de 

jaarvergadering verantwoording hierover af.  

Wanneer ouders financieel niet in staat zijn om een bijdrage te betalen (of dit om andere 

persoonlijke redenen niet wensen te doen), dan kunnen zij dit aangeven bij de directie van school 

of de penningmeester van de Ov. In dat geval kunnen er – indien nodig – andere afspraken 

gemaakt worden. Bij het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage worden leerlingen niet 

uitgesloten van activiteiten. Echter zijn wij helaas genoodzaakt om bij te weinig inbreng van de 

vrijwillige ouderbijdrage, de activiteiten voor de leerlingen kleiner te organiseren of af te gelasten. 

 
De Oudervereniging Wereldwijs is statutair officieel vastgesteld op vijfentwintig Juli negentienhonderd-

zevenentachtig en duurt voort voor onbepaalde tijd. Daarna is zij ingeschreven in het verenigingsregister 

van de Kamer van Koophandel. 

 

Samenstelling 

Het bestuur van de Ov heeft tenminste 5 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de 

voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar, maar is weer herkiesbaar. Ieder jaar 

rondom September wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de plannen voor 

het komende schooljaar worden besproken. 

Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal groepsouders, die zorg dragen voor het 

beheer van de groepsapp. Elke klas heeft een eigen groepsapp, waarvoor toestemming wordt 

gevraagd aan de ouders, begin van het schooljaar.  

 

 



Wat doet de Ov? 
De Ov helpt actief mee bij de uitvoering & organisatie van deze activiteiten. Van de ouderbijdrage 

worden de kosten van deze activiteiten betaald.  

Wat organiseert de Ov allemaal van de OV-bijdrage voor de kinderen: 

✓ Schoolreisjes 

✓ Afscheid & kamp groep 8 

✓ Activiteiten voor de leerlingen (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnavalsviering, NL-doet, 

Koningsspelen) 

✓ Acties t.b.v. verbetering van verkeersbeleid / situatie rondom de school 

✓ Schoolfotograaf  

  

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij te bereiken via het e-mailadres van de 

Oudervereniging Wereldwijs; ov@wereldwijsdrunen.nl 

Heeft u vragen over het beleid, onderwijsaanbod of de schooltijden dan mag u zich richten tot de 

Medezeggenschapsraad (MR); mr@wereldwijsdrunen.nl 

 

Tot slot: Wilt u ons komen versterken? Graag! Informeer gerust bij één van de leden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 namens de Ov Wereldwijs, 

Annemieke den Teuling, Voorzitter 
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