
Ouder Vereniging (OV) van de Open Hof
Waarom een OV?
De overheid betaalt alleen de lessen, niet de extra activiteiten
Die worden door ouders voor de kinderen geregeld
In samenspraak met de school via een gecentraliseerde organisatie: de OV

Wat doet de OV?
Als OV dragen we zorg voor het organiseren en uitvoeren van
zowel leerzame, sportieve, speelse en culturele activiteiten:

• Kinderboekenweek
• Carnaval
• Sinterklaas
• Kerst
• Koningsspelen
• Lief en Leed
• Oud en Niew
• Pasen
• Verjaardagen

• Handbaltoernooi
• Voetbaltoernooi
• Om het jaar een

schoolreis
• Avondvierdaagse
• Sportshirts
• Jubilea
• Zomerfeestdag
• Schoolfotograaf
• en nog vele andere activiteiten

Aankomende activiteiten?
• Sinterklaas voorbereidingen
• Kerst voorbereidingen
• Algemene ledenvergadering



Hoe werkt de OV?
Elke Ouder/Verzorger van een kind op de Open Hof is lid en heeft een stem
Vanuit de OV wordt er gevraagd om vrijwilligers bij activiteiten ( Hulp Ouders )
Elke activiteit is belegd bij een hoofd verantwoordelijke ter organiseren ( Commissie ouders )
Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de OV ( het Bestuur ) in
samenspraak met de school.

Het bestuur organiseert commissie vergaderingen in de week na de MR vergaderingen.
Deze zijn publiekelijk en alle commissie ouders worden geacht aanwezig te zijn.
In die vergaderingen wordt overlegd wat er op handen is en welke adviezen er liggen.
Er word geëvalueerd op gedane activiteiten, en er worden budgetten toegekend
voor het uitvoeren van activiteiten.

De commissie ouders gaan, samen met de EC’er en 
leerkrachten van de school, vervolgens aan de slag met 
activiteiten en zij vragen waar nodig extra Hulp Ouders voor 
een goede voorbereiding en een goed verloop van de activiteit.



Wat zoekt de OV?
We zijn altijd op zoek naar Ouders/Verzorgers die een keer mee willen helpen met
voorbereiden en/of uitvoeren van activiteiten.

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers, die zich structureel meer in willen zetten
en willen helpen met het organiseren van een activiteit en meedraaien met de
commissie vergaderingen als commissie ouder/verzorger.

Tot slot zijn we nog zoekende naar een vrijwilliger die het bestuur wil versterken als Secretaris
iemand die goed is met PR, en schrijfwerk, en die zich hard wil maken voor een leuke 
kindertijd,
En daarvoor door het jaar heen tijd vrij kan maken.

Interesse in, info over, een goed idee voor de OV:
Spreek met een van de commissie ouders of bestuursleden
Zie de schoolwebsites op https://www.openhof-goirle.nl
Of mail met Kim Kooistra voorzitterOVopenhof@gmail.com
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