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Gesprekkencyclus 

In de bijlage: De gesprekkencyclus.  

 

Oproep 

Een collega van ons is op zoek naar een tijdelijke woning. Het liefst een gemeubileerde woning met minimaal 2 

slaapkamers (meer of minder kan ook). Vanaf 1 januari (kan ook eerder) t/m 1 augustus (kan ook langer).  

Weet u iemand die binnenkort bijvoorbeeld op reis gaat en graag zijn woning wil onderverhuren, stuur dan een 

mailtje naar de administratie van de Willibrord: willibrord.info@askoscholen.nl  

 

Bericht vanuit de ouderraad (OR) 

We kijken terug op een spetterend zomerfeest, en ook het nieuwe schooljaar zijn we op een goede manier be-

gonnen waarbij verbinding centraal staat. Kinderen, leerkrachten en ouders hebben samen geluncht, geborreld 

en of thee gedronken. En ook de dag van de leerkracht is gevierd met goede koffie en taart.  

 

Hoogte ouderbijdrage 

Als eerste willen we starten met het bedanken van alle ouders die vorig schooljaar de ouderbijdrage hebben be-

taald. Ook hebben we van een aantal van jullie extra donaties ontvangen, heel erg bedankt! Deze extra donaties 

kunnen we als school erg goed gebruiken.   

 

Binnenkort ontvangen jullie via Parro een betaalverzoek voor de ouderbijdrage over het schooljaar 2022/2023. 

De ouderbijdrage blijft dit jaar op € 80,- per kind staan.  

Vorig jaar hebben we de ouderbijdrage met € 5,- verhoogd (van € 75,- naar € 80,-). Deze verhoging is eigenlijk 

nog steeds niet voldoende om de begroting sluitend te krijgen. Er wordt meer uitgegeven aan onderstaande 

(onderwijs) activiteiten dan dat er vanuit de ouderbijdrage binnenkomt. Dit was in het verleden niet erg, omdat er 

veel spaargeld was, echter komt het einde van dit spaargeld wel in zicht. Ook worden de kosten per leerling ho-

ger door de inflatie en het teruglopende aantal leerlingen.  

Op dit moment worden we allemaal in meer of mindere mate geraakt door de stijgende prijzen. We willen deze 

druk niet opvoeren door weer een verhoging door te voeren van de ouderbijdrage. Daarom is er in overleg met 

de directie besloten om de ouderbijdrage van dit schooljaar toch op €80,- per kind te laten staan. We zijn daarom 

erg blij met eventuele extra donaties, zodat we wel alle (onderwijs) activiteiten kunnen blijven aanbieden.  

 

Oproep extra bijdrage 

Om de begroting sluitend te krijgen zouden we de ouderbijdrage dit jaar dus eigenlijk weer moeten verhogen. 

Met deels spaargeld en deels extra donaties gaan we het dit schooljaar nog redden. Vandaar de oproep: kun en 

wil je iets missen? Bij de betalingsmodule staat een optie om een extra bijdrage te doen naast de ouderbijdrage 

van €80,- per kind. Het eventuele extra bedrag kan ieder zelf bepalen. Op deze manier zorgen we samen voor 

een mooi schooljaar vol leerzame en leuke activiteiten, met als extra speerpunt het versterken van de verbinding 

tussen de school en de ouders!  



Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt?  

De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten waar ieder kind aan meedoet, maar wordt ook gebruikt voor thema-

gericht onderwijs.  

Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest en Sintcadeautjes, Kerstfeest en borrel, de schoolreisjes, thema-gebonden 

materiaal en excursies. Ook wordt meebetaald aan de afscheidsmusical van groep 8, sportdagen, boeken voor de 

bibliotheek en luizenzakken. We zetten de leraren in het zonnetje op dag van de leerkracht, en betalen mee aan de 

inrichting van de tuin, aanschaf speeltoestellen etc. Door uw bijdrage kunnen we deze en andere activiteiten blijven 

organiseren 

 

Ouderraad (OR) 

De OR bevordert de samenwerking tussen ouders en school, en is betrokken bij de 

uitvoering van (feestelijke) activiteiten en evenementen. 

 

Wie is wie 

• secretaris/voorzitter: Angela Holterman, moeder van Huug (5A) en Birk (8B) 

• penningmeester: Carla Bosch, moeder van Tess (5B) en Lize (8A) 

• penningmeester: Brechtje Eshuis, moeder van Rivke (5A) 

• activiteiten: Ruth Graf, moeder van Mila (5B) 

• activiteiten: Anne-Marie Westhoff, moeder van Benz (3A) en Tigo (8A) 

• Mirjam Blok (leerkracht) 

• Jolanda Witlox (adjunct directeur) 

 

 

 

 


