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De ouderraad 
 
Iedere ouder die een kind op basisschool de Wilge heeft, betaalt een vrijwillige bijdrage én 
kan lid worden van de ouderraad.  
Wat doet de ouderraad met deze bijdrage, wat kan een Wilge-ouder verwachten van de 
ouderraad en hoe kunt u als ouder actief meedoen?  
Voor aankomende Wilge-ouders worden de antwoorden op deze vragen hier op een rijtje 
gezet. 
Meer informatie is te vinden op www.dewilge.nl o est dan de 
button ouderraad. 
 
Bijeenkomsten 
7 keer per jaar vergadert de ouderraad. Deze vergaderingen zijn voor iedere ouder 
toegankelijk. Naast de actieve leden van de ouderraad, is er een vertegenwoordiging 
van het onderwijsteam bij de vergaderingen aanwezig.  
De vergaderdata staan aangekondigd in de Nieuwsbrief en zijn te vinden in de 
jaarkalender, ook te vinden op de website. 
De ouderraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester 
en secretaris. De voorzitter zorgt voor de contacten met de schoolleiding en leidt de 
vergaderingen. Tijdens de vergaderingen worden actuele vragen aan het team gesteld en 
alle activiteiten besproken. Naast het functioneren als spreekbuis van alle ouders, 
organiseert de ouderraad in samenwerking met het onderwijsteam extra activiteiten, die 
het  
 
Activiteiten 
De leerkrachten zijn belast met het geven van de dagelijkse lessen. Het schoolleven 
bestaat echter uit meer dan alleen onderwijs. Allerhande aanvullende activiteiten worden 
op touw gezet door de ouderraad. Zo zijn er gedurende het schooljaar vele eenmalige 
gebeurtenissen die de ouderraad regelt, van de schoolfotograaf tot het veilig oversteken 
naar de schoolreisjesbussen. 
Daarnaast zijn er structurele activiteiten waarvoor verschillende werkgroepen in het leven 
geroepen zijn.  
Hieronder volgen de werkgroepen:  
 
Cultuur en creativiteit 
De verplichte lessen muziek, handenarbeid en tekenen vallen onder verantwoording van 
de leerkrachten. Daarnaast organiseert de werkgroep Cultuur en creativiteit jaarlijks een 
activiteit op cultureel gebied. Dit kan iets met taal (poëzie en verhalende literatuur), 
beeldende vorming, toneel of muziek zijn, in school of daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan 
een museumbezoek of het bijwonen van een voorstelling of een concert. Andere keren 
komen er kunstenaars - vaak van Globe - naar de Wilge om op school de leerlingen te 
inspireren en te begeleiden. 

http://www.dewilge.nl/
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De Wilge neemt ook deel aan het project Muziek in ieder kind. Dit is een doorlopende 
leerlijn muziek in alle leerjaren. Binnen het project vinden gastlessen van muziekdocenten 
in de klas plaats, een repetitiebezoek aan een orkest of het groot omroepkoor bij het 
MCO, drie weken spelen op een instrument, componeren met een componeertool, een 
muzikant of dansdocent in de klas. Binnen het project worden de leerkrachten 
ondersteund in het geven van muzieklessen. De school voert dit project uit i.s.m. Globe en 
het Muziekcentrum van de Omroep. 
 
Festiviteiten 
De werkgroep festiviteiten is betrokken bij alle schoolfeesten. Zo zijn daar, naast hét 
kinderfeest bij uitstek, het Sinterklaasfeest, de feesten die samenhangen met het kerkelijk 
jaar: de kerstviering, het paasfeest en carnaval. Het hapje en sapje dat de kinderen tijdens 
het jaarlijkse schoolreisje en bij sportdagen krijgen, worden door deze werkgroep 
verzorgd. Wij hebben hierbij oog voor allergieën en hanteren een suikervrij/suikerarm 
beleid. 
 
Luizenwerkgroep 
Na iedere vakantie van tenminste een week of na een melding van hoofdluis controleren 
de luizenouders van elke groep de kinderen. Als er hoofdluis is geconstateerd, volgt na 
twee weken weer een controle. Degene waarbij luis geconstateerd is, blijft anoniem, de 
ouders van het kind krijgen bericht. De overige ouders worden per brief verzocht om hun 
kind wat hoofdluis betreft, goed in de gaten te houden. Meer informatie over het 
luizenprotocol is te vinden op www.dewilge.nl onder   en 

. 
 
Sport 
De Wilge-leerlingen zijn over het algemeen sportief te noemen. De werkgroep Sport 
organiseert daarom de deelname aan vele sportevenementen. Doordat de Wilge een 
grote school is, is de deelname vaak massaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
avondvierdaagse, maar ook voor het schoolvoetbaltoernooi, en de Hilversum City-run. 
Ook doen Wilge-leerlingen regelmatig mee aan kleinschaliger sportieve ontmoetingen. 
De werkgroep Sport verzorgt bij dit alles de inschrijving bij de gemeente of sportclubs, 
deelt de oranje Wilge-shirts en versnaperingen uit en regelt de begeleiding door de 
sportouders. 
 
Wat wordt er allemaal betaald van de vrijwillige bijdrage? Een impressie: 

• Drinken en wat lekkers bij sporttoernooien. 

• Bijdrage aan het paasontbijt 

• Carnaval: verzorgen van eten en drinken voor de kinderen. 

• Elke klas ontvangt een bijdrage voor het kerstdiner. 

• Activiteiten groepen 8: survival, bezoek kamp Amersfoort en bijdrage kamp. 

• Koffie, thee, koekje, drinken, ijsje voor de kinderen en begeleiders bij schoolreisje. 

• Schoolbibliotheek: bijdrage aanschaf nieuwe boeken van groep 1 tot groep 8. 

• De schoencadeaus en klassencadeaus voor alle groepen bij het Sinterklaasfeest. 

• Cultuurbijdrage voor alle groepen 

• Op de laatste schooldag organiseren we ook een ijsje voor iedereen.  
 
De ouderbijdrage dekt niet alle kosten, en het kan dus zijn dat u gevraagd wordt voor 
bepaalde activiteiten nog een bijdrage te doen. Bijvoorbeeld het schoolreisje: de 
ouderraad zorgt dan voor eten en drinken, maar voor de entree en busvervoer zal een 
aanvullende bijdrage nodig zijn. 
Een volledige verantwoording van alle uitgaven vindt u terug op de website, alsmede een 
begroting voor het lopende schooljaar. 

http://www.dewilge.nl/
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De ouderraad: ook iets voor u? 
Bent u enthousiast geworden over alle beschreven activiteiten of mist u nog iets?  
De ouderraad nodigt u van harte uit mee te doen!  
Ons emailadres: or@dewilge.nl. 
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