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Samenstelling 
De oudervereniging bestaat uit een afvaardiging van een aantal ouders en een 
teamlid vanuit de school. Het is wenselijk om als ouder minimaal 1 volledig 
schooljaar lid te zijn van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is: Het 
bevorderen van het partnerschap tussen ouders en De Sprong, in de breedste zin 
van het woord.  
Om dit te bereiken organiseert de oudervereniging een aantal zaken voor 
informatievoorziening aan de ouders. Denk hierbij aan: jaarvergadering met een 
thema en vullen zij waar nodig informatie aan in de wekelijkse nieuwsbrieven van 
school. Vanuit de oudervereniging zijn er ook korte lijnen met een aantal andere 
commissies/werkgroepen. Zoals de siergroep, bestrijding hoofdluis, schoolfotograaf 
en werkgroep brigadiers.  
 
Samenvattend 
De oudervereniging komt normaliter elk kwartaal elkaar tijdens de schoolperiode, 
waarbij zij u als ouder vertegenwoordigen. Dit doen ze door u informatie te vragen 
en te geven. Tevens geven ze aan de school gevraagd en ongevraagd advies (en 
vragen om verduidelijking) over zaken die de ouders raken en betrekking hebben op 
het welzijn van hun kinderen. 
 
  



ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie maakt deel uit van de Oudervereniging. 
De AC bestaat uit een dagelijks bestuur van drie ouders, aangevuld met 
klassenouders.  
 
Voorzitter: Gelijk aan voorzitter van Oudervereniging. 
AC Coordinator: Susan Wolfs 
Penningmeester: Karin Arts – van de Weijer 
 
Alle ouders van groep 0/1 en groep 5 krijgen de kans om zich op te geven als 
klassenouder voor een periode van 4 jaar. (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8). 
Bij meer opgaven dan beschikbare plaatsen wordt geloot. Na 1 periode krijgen 
ouders opnieuw de kans om zich op te geven. Ouders mogen zich ook voor 2 
periodes beschikbaar stellen. 
Om de continuïteit te waarborgen is een periode van 4 jaar gekozen, hier kan 
in principe niet van afgeweken worden. 
 
Iedere klas heeft twee klassenvertegenwoordigers/ klassenouder(s). 
De activiteitencommissie maakt jaarlijks samen met de leerkrachten een planning 
van activiteiten voor alle klassen en units, organiseert de activiteiten en voert deze 
samen met de leerkrachten uit. 
De activiteiten zijn passend bij het lesaanbod van Blink. Het gaat hierbij om 
excursies die betrekking hebben op Natuur, Cultuur, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde en Algemene ontwikkeling. Bijvoorbeeld: 
 

• Wereldpaviljoen Steyl 
• Lentepad 
• Rondom de vijver 
• Kasteel Heeswijk 
• Oorlogsmuseum Overloon 
• Kookles 
 

De vrijwillige ouderbijdrage komt volledig ten goede aan deze activiteiten. 
Bij de uitvoering van de activiteiten worden ouders van de betreffende groepen 
gevraagd om praktische hulp te bieden.  
Ouders krijgen eind van het schooljaar de mogelijkheid zich op te geven voor 
de activiteiten van aankomend schooljaar. De ouders worden begin van het 
schooljaar geïnformeerd bij welke activiteit ze ingedeeld zijn in dat schooljaar. 
De ouders worden via de mail en/of parro persoonlijk op de hoogte gesteld door de 
klassenouders. 
 
Samenvattend 
De activiteitencommissie staat niet apart geregistreerd bij het KvK en valt onder de 
overkoepelende oudervereniging. De klassenvertegenwoordigers/ klassenouder(s) 
vormen samen een subgroep van de activiteitencommissie.  
De activiteiten van de activiteitencommissie zijn het bieden van hulp bij de 
organisatie van externe activiteiten op het lesprogramma. In afstemming met de 
leerkrachten en aanpassingen waar nodig. 
 
 



Ouderbijdrage  
De oudervereniging bepaalt jaarlijks in overleg met de activiteitencommissie de 
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Bij aanpassing van de vrijwillige ouderbijdrage wordt dit na overleg met de MR 
tijdens de algemene jaarvergadering ter stemming gebracht. Tijdens de jaarlijkse 
algemene vergadering van de oudervereniging wordt de hoogte van het bedrag 
vastgesteld.  
De bijdrage wordt geïnd door de oudervereniging. Het bedrag van de jaarlijkse 
vrijwillige ouderbijdrage is nu vastgesteld op € 15,- per kind. (Beslissing schooljaar 
2022-2023). 
Deze bijdrage wordt door de activiteitencommissie gebruikt om voor alle kinderen in 
overleg met de groepsleerkrachten een aantal activiteiten te organiseren. Denk 
hierbij aan activiteiten zoals bij Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, uitjes etc.  
De OV financiert alle niet onderwijs gerelateerde activiteiten, alle facturen gaan naar 
de OV. School zal (indien nodig) een bijdrage kunnen leveren vanuit de 
cultuurgelden. De schoolreisjes worden niet uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.  
Hiervoor zal vanuit de school om een extra bijdrage gevraagd worden, welke op 
rekening van de OV overgemaakt zal worden. 
 
Vrijwilligheid. 
Wij benadrukken dat de ouderbijdrage te allen tijde een vrijwillige bijdrage is.  
 
Financiële hulp 
Jaarlijks zijn er ouders die, om financiële reden, de vrijwillige ouderbijdrage niet of 
niet ineens kunnen voldoen.  
Lees hieronder wat de mogelijkheden zijn. 
1: Gespreid betalen 
Indien u in termijnen wilt betalen, dan kunt dan een betalingsregeling afspreken. 
Geef bij uw verzoek aan wat de naam van uw zoon/dochter is, de locatie en klas 
waar uw zoon/dochter onderwijs volgt en het aantal gewenste termijnen. 
 
Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder een verzoek tot betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage, hierin wordt aangegeven wanneer en hoe betaald kan 
worden. Kinderen, die na 1 oktober van het betreffende schooljaar 4 jaar worden en 
naar school gaan, wordt gevraagd voor het resterende gedeelte van het schooljaar 
een aangepaste vrijwillige ouderbijdrage over te maken. 
 
Jaarverslag 
Jaarlijks wordt er een financieel jaarverslag opgesteld. Dit wordt gecontroleerd door 
een vooraf benoemde Kascommissie. De leden van deze kascommissie worden 
jaarlijks gekozen uit leden van de Activiteitencommissie. Dit jaarverslag kan 
opgevraagd worden bij de penningmeester. 
 
  



Taken 

Oudercommissie Overkoepelend Activiteitencommissie 

Klankbord voor ouders Voorzitter Organisatie externe 
klassenactiviteiten (blink) 

Jaarvergadering Penningmeester Hulp activiteiten 
Feestdagen 

Contact overige 
verenigingen/groepen 

Coordinator Overleg met leerkrachten 
m.b.t. activiteiten en zo 
nodig aanpassen 

Organisatie kleding Innen vrijwillige 
ouderbijdrage 

 

Verkeersveiligheid   

Schoolfotograaf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Privacy verklaring 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De oudervereniging van basisschool de Sprong is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit komt voort uit de nieuwe AVG 
wet.  
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt  
De oudervereniging van basisschool de Sprong verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren 
over haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die worden verwerkt: 
 
• Voor- en achternaam  
• Groep 
• Geslacht 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt  
Deze gegevens worden niet gevraagd, gebruikt en/of bewaard en zijn dus niet van toepassing. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt  
De oudervereniging van basisschool de Sprong verwerkt persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:  
 
• Verzenden van informatie betreft activiteiten van school 
• Verzenden van informatie betreft buiten schoolse activiteiten.  
• U te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is i.v.m. calamiteiten. 
• U te kunnen informeren over wijzigingen van de geplande activiteiten  
• Om persoonsgegevens te verwerken als het daar wettelijk toe verplicht is. 
 
Verwerkingsovereenkomst  
Met deze verklaring geeft uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens en het gebruik van deze 
gegevens door de activiteitencommissie. De activiteitencommissie valt onder de overkoepelende 

oudervereniging. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard  
De oudervereniging van basisschool de Sprong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u dat eerder 
aangeeft.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden  
De oudervereniging van basisschool de Sprong verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden 
en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  
 
Gegevens aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de activiteitencommissie van 
basisschool de Sprong. Dit kunt u melden via de klassenouder van de groep van uw kind. 
 
Het beveiligen van persoonsgegevens  
De oudervereniging van basisschool de Sprong neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als 
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met de klassenouder 
van de groep van uw kind.   
 



Gegevens formulier: 
 

 
Middels het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de Privacyverklaring van 
de oudervereniging van basisschool de Sprong. Mocht u bepaalde gegevens niet beschikbaar willen 
stellen dan gelieve deze niet in te vullen op het formulier.  
 
Graag het ingevulde formulier ondertekend retour naar: Basisschool de Sprong. T.a.v. 
oudervereniging. 

 

Gegevens: 
 

Gegevens Kind: 
 
Voornaam:___________________________________________________________________ 
 
Tussenvoegsels:______________________________________________________________ 
 
Achternaam:__________________________________________________________________ 
 
Groep:_______________________________________________________________________ 
 
Geslacht:_____________________________________________________________________ 
 
 
Contact gegevens ouder/verzorger: 
 
Telefoonnummer:_______________________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger 
 
 
 Akkoord:____________________   Datum:______--______--___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


