
Oudervereniging van het Montessori Kindcentrum Westervoort  
Welkom op de informatie pagina van de Oudervereniging van het Montessori Kindcentrum 
Westervoort. Ouders en/of verzorgers die hun kind(eren) aanmelden op het MKC, worden 
daarmee automatisch lid van de Oudervereniging (OV). Deze OV wordt vertegenwoordigd 
door een bestuur, aangevuld met een aantal actieve vrijwilligers. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de OV zijn er ook altijd leden van het docententeam en de 
medezeggenschapsraad vertegenwoordigd, om zaken goed op elkaar te stemmen.  
 
Het bestuur van de OV bestaat momenteel uit Richard Janssen (voorzitter), Thomas 
Vermeulen (penningmeester) en Janet Hobeijn (secretaris). 
 
De OV heeft als algemene taken: 
- het bevorderen van de sfeer op school 
- het bevorderen van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school 
- het bevorderen van het verrichten van werkzaamheden door ouders/verzorgers voor de 

school  
- het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers bij de medezeggenschapsraad 

en de schoolleiding 
- het organiseren, in samenwerking met het leerkrachtenteam, van uiteenlopende binnen- 

en buitenschoolse activiteiten 
 
Daarnaast kan de OV, op verzoek of op eigen initiatief, advies uitbrengen aan de 
Medezeggenschapsraad, over zaken die zowel leerlingen als de ouders/verzorgers zelf 
aangaan.  
 
Ouders/verzorgers in de school  
De inzet van ouders/verzorgers in en rondom school, op welk gebied dan ook, is van groot 
belang voor het MKC. Elk jaar inventariseert de OV middels de ‘gele brieven’ onder 
ouders/verzorgers wie er iets zou kunnen en willen betekenen. Denk daarbij aan een 
inhoudelijke of praktische bijdrage aan bepaalde lessen of themaweken, of de broodnodige 
hulp bij (het organiseren van) feesten, sportdagen en uitstapjes. Alles is welkom. Zonder 
ouderhulp kunnen deze voor de kinderen zo waardevolle activiteiten eenvoudigweg niet 
plaatsvinden. 
 
Jaarvergadering Oudervereniging 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die tweemaal per jaar plaatsvindt, kunnen alle 
ouders/verzorgers meepraten over de activiteiten en uitgaven van de OV. Ook vinden dan 
de verkiezingen van nieuwe leden plaats. In de conceptbegroting wordt een voorstel gedaan 
voor de hoogte van de ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar essentieel om alle 
activiteiten voor de kinderen te kunnen laten doorgaan. 
 
Vragen aan de OV? Stuur een e-mail naar: ov.mkcw@liemersnovum.nl 
 


