
 

 

 

 

 

 

 
 

Oudervereniging St Mattheüsschool 
 

 

Welkom op de informatiepagina van de Oudervereniging van de St. Mattheusschool. Wij zijn 

in het leven geroepen om ouders te betrekken bij de school. En om een positieve bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van de school. 

 

Wat doet de OV? 

De oudervereniging organiseert, samen met het team en hulpouders, activiteiten waar de school geen 

of onvoldoende budget voor heeft.  Vaak verheugen de kinderen zich enorm op deze activiteiten en zijn 

ze bepalend voor de goede sfeer onderling. Hierbij kunt u denken aan feestelijke activiteiten zoals het 

Sinterklaasfeest, de Kerstviering en Carnaval. Tevens coördineren en organiseren wij de schoolreisjes en 

ondersteunen wij bij de jaarafsluiting.  Het komt ook voor dat wij een bijdrage leveren voor culturele 

evenementen zoals de Kinderboekenweek en een museum- of theaterbezoek. Een attentie voor de 

teamleden bij bijzondere gelegenheden wordt ook door ons verzorgd. 

 



 

De activiteiten 

Het Sinterklaasfeest  

Elk jaar vieren wij in december de verjaardag van Sinterklaas op school. De kinderen mogen de schoen 

zetten en we verwelkomen met elkaar Sinterklaas en zijn Pieten. Na de intocht, 

die elk jaar weer anders verloopt, begint het feest op school! We proberen er 

met elkaar ieder jaar weer iets onvergetelijks van te maken. 

Het Kerstfeest  

Als de Sint is vertrokken brengen wij, samen met vele hulpouders, de school in 

Kerstsfeer. Het aftellen van de dagen tot aan Kerst is begonnen. De opzet van 

de Kerstviering is ieder jaar anders, maar het is altijd een groot en bijzonder feest voor de kinderen. 

Carnaval  

Het eerste feest in het nieuwe jaar is altijd weer Carnaval.  

Tijdens dit feest verzorgt de oudervereniging het drinken en lekkers in de pauze en ondersteunen wij 

waar nodig. Voor de “Mattheüs-got-talent”-show, waar de kinderen uit de bovenbouw deze dag aan 

mee kunnen doen, regelt de oudervereniging prijzen.  

Pasen  

Met Pasen zorgt de oudervereniging voor voldoende Palmpasenstokken voor alle kinderen van groep 

0 t/m 5. Voor de groepen 0/1/2 maken we vaak alvast de (buxus)takjes vast zodat ze direct aan de slag 

kunnen met versieren. 

Als de Palmpasenstokken zijn versierd krijgen de kinderen deze samen met een broodhaantje mee 

naar huis. Hierdoor worden ze in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de viering in de kerk.  

De Schoolfotograaf  

Een keer in de twee jaar komt de schoolfotograaf langs. Alle kinderen “in de pronk” naar school want 

ze komen op de foto. Van ieder kind apart en met klasgenoten en de leerkracht(en). Ook het team 

wordt op de gevoelige plaat vastgelegd. Een leuk aandenken voor later.  

De fotosite  

Bij alle activiteiten worden er foto’s gemaakt, als herinnering. Deze foto’s kunt u bekijken op de 

speciaal hiervoor aangemaakte website: www.stmattheusschooljoure.mijnalbums.nl  

Met een inlogcode kunt u de foto’s van voorbijgaande jaren en het lopende schooljaar bekijken. 

Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u deze opvragen bij de oudervereniging. U kunt hier ook 

foto’s downloaden                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

 

http://www.stmattheusschooljoure.mijnalbums.nl/
https://sv.wikiversity.org/wiki/Fil:Photo-camera-in-circular-outlined-interface-button.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Schoolreisjes  

Aan het einde van het schooljaar staan de schoolreisjes op het programma. De 

OV organiseert en coördineert dit samen met de leraren.  De jongste kinderen 

gaan vaak naar een speeltuin of kinderboerderij in de buurt. Voor de grotere 

kinderen wordt er gezocht naar een park dat aansluit bij hun leeftijd. De reis 

per bus blijft het grootste feest en de terugkeer van een zogenaamd lege bus 

is even voorspelbaar als grappig. Groep 8 gaat als afsluiting van de langere 

schoolperiode, traditioneel op kamp. 

De organisatie  

Als uw kind naar de St. Mattheüsschool gaat, bent u automatisch lid van de oudervereniging (u bent 

als lid niet persoonlijk aansprakelijk). Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het 

schooljaar kunnen individuele leden van de oudervereniging zich beschikbaar stellen om zitting te 

nemen in het bestuur. 

De oudervereniging telt gemiddeld 9 bestuursleden. Het aantal moet oneven zijn. Het bestuur 

vergadert 6 á 7 maal per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te 

evalueren. Een leerkracht woont namens directie en team deze vergaderingen bij. Het dagelijks 

bestuur van de vereniging, bestaande uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester, bereidt de 

vergaderingen voor en zorgt dat er direct actie kan worden ondernomen wanneer er zich dringende 

kwesties voordoen. 

De commissies 

Een commissie is samengesteld uit leden van het bestuur, zij zijn belast met de voorbereiding en 

uitvoering van de diverse activiteiten in samenwerking en/of overleg met het team. Zij functioneren 

autonoom, hebben een eigen budget en overleggen achteraf het kostenoverzicht met de 

penningmeester. De penningmeester legt verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en 

jaarrekening aan de kascontrolecommissie. 

Algemene ledenvergadering  

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (begin van het schooljaar) legt het bestuur 

verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Op de agenda staan onder meer de volgende 

punten: 

• Jaarverslag (van vorig jaar)  

• Notulen vorige algemene ledenvergadering 

• Begroting komende jaar en vaststelling ouderbijdrage 

• Samenstelling bestuur 

 

 



 

Contributie/Ouderbijdrage  

Voor al deze activiteiten is geld nodig en de contributie vormt onze belangrijkste bron van inkomsten. 

Alle leden betalen per jaar een contributiebedrag per kind. Deze ouderbijdrage, berekend op basis van 

de begroting voor het daaropvolgende jaar, wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering 

vastgesteld.  

Er worden batterijen ingezameld. Dit inzamelen levert geen geld maar punten op. Hiermee kunnen 

momenteel, via “stichting Stibat”, leuke dingen worden besteld voor school, zoals viltstiften, spellen, 

buitenspeelgoed, muziekinstrumenten of spullen voor de speelzaal.  

Ook meedoen? 

De oudervereniging is regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur of hulpouders. Het is 

niet alleen gezellig, maar u kunt ook meepraten en denken over onderwerpen die uw kind op school 

raken. Vele handen maken licht werk en samen maken we de puzzel compleet! 

Lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen aan bovenstaande zaken als bestuurslid 

of als hulpouder? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een 

mailtje naar het volgende adres: ov.mattheusjoure@gmail.com.  

 

Heeft u na het lezen nog vragen (of wilt u bijv. de statuten inzien)? Dan kunt u altijd 

een lid van de oudervereniging benaderen of een mail sturen:  ov.mattheusjoure@gmail.com 

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging is:  

Voorzitter   :  Anita Hengst-de Boer  

Penningmeester   :  Bas Suijkerbuijk 

Secretaris   :  Gjilke Mulder 

 

Leden (in schooljaar 2020/2021): Hieke Stoker, Tineke Nijholt, Mirjam Mandemaker, Nynke 

Bouwhuis, Kirsten Alsema, Anneke de Vries, Renske Ypeij, 

Mariska Lageveen, Amanda de Graaf en Coby Hoekman. 

 

 

Wij hopen dat uw kind een fijne tijd heeft op de St. Mattheüsschool. 

 

Hartelijke groet,  

Oudervereniging St. Mattheüsschool 

mailto:ov.mattheusjoure@gmail.com
mailto:ov.mattheusjoure@gmail.com

