OUDERVERENING CATHARINASCHOOL

Alle ouders/verzorgers zijn verenigd in de oudervereniging.
Het bestuur van de Oudervereniging Catharinaschool (OVCS) bestaat vanaf het
schooljaar 2016-2017 uit de volgende ouders/verzorgers van kinderen uit het SO en
VSO.
Voorzitter
: open vacature
Vicevoorzitter : Joyce Meens (mama van Jolein VSO ob2)
Penningmeester: Dori Lumens (mama van Linde VSO ob1)
Secretaris
: Alexandra Pötgens (mama van Estée VSO ob1)
Bestuursleden :
Anke Alzer (mama van Fenna VSO bb1)
Ilvie Pellegrom (mama van Lisa SO bb1)
Marjon Slieker (mama van Fleur VSO ob1)
Monique Essers (mama van Sanne SO bb2)
Annouk Grendel (mama van Isa SO bb1)
Chantal Extra (mama van Bas SO bb1)
Bianca Lemmens (mama van Youri SO ob1)
WAT MAG U VAN DE OVCS VERWACHTEN?
We hebben het jaarverslag van 2015-2016 opgenomen op deze website. Dit geeft
een goede indruk van de taken van de oudervereniging.
→

ADVISEREN DIRECTIE
De taken van de schooladviescommissie (SAC) zijn overgedragen aan het
bestuur van de oudervereniging. Dit houdt in dat het bestuur kan meepraten
over alle zaken die de school aangaan. Voorbeelden hiervan zijn genoemd in
het jaarverslag.

→
→

OUDERCONTACT
Wij staan open voor opmerkingen en reacties over hoe U de oudervereniging
het liefst ziet werken. Mochten er nog vragen zijn over de werkwijze van de
oudervereniging neem dan contact op met de vicevoorzitter of secretaris.

→

MEEHELPEN MET ACTIVITEITEN OP SCHOOL
In alle werkgroepen die er rondom schoolse activiteiten zijn, nemen een of
meer ouders van de OVCS deel. Doel is samen te denken over en mee te
helpen met de verschillende activiteiten die op en door school worden
georganiseerd. Daarnaast houden een aantal ouders na elke vakantie een
luizencontrole op de school.

Mocht u zich willen aanmelden om ons bestuur te versterken en te helpen bij
schoolse activiteiten neem dan contact op met een van de bestuursleden van
de oudervereniging. (zie bovenstaand lijstje met namen vd ouders)

WAT MAG U NIET VAN DE OVCS VERWACHTEN?
De oudervereniging heeft geen inspraak in het schoolbeleid.
Heeft U vragen of klachten, die betrekking hebben op uw eigen kind, dan kunt u het
beste contact opnemen met de eigen leerkracht. Mocht u niet tevreden zijn met de
afhandeling, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
Ook is er een klachtenregeling op school, meer informatie vindt u in de schoolgids.
FINANCIËN
Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de OVCS een ouderbijdrage. Deze zal dit schooljaar door de school
zelf worden geïnd. Van instromers wordt een bijdrage naar rato gevraagd.
De bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten die op school plaatsvinden. Sinds dit jaar
zal er geen financiële bijdrage meer plaatsvinden vanuit de OVCS met betrekking tot
het behalen van zwemdiploma’s en communie.
VERANTWOORDING
Alle activiteiten van de oudervereniging staan in het jaarverslag. En de
verantwoording over de financiën in het financiële jaarverslag dat op school ter
inzage ligt.

