
  
                                         Delfgauw, 18 oktober 2022  

        

***ENGLISH VERSION BELOW *** 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

  

Ieder jaar vraagt de oudervereniging van de Meander een vrijwillige bijdrage van de ouders om 

activiteiten te organiseren en de school te ondersteunen. Op de jaarvergadering van de 

oudervereniging, gehouden op 17 oktober 2022, werd de vrijwillige ouderbijdrage voor dit jaar 

vastgesteld op €35,- per kind. Wij waarderen het enorm als u dit bedrag overmaakt naar:  

  

  

NL68 INGB 0005 4694 02 t.n.v. Oudervereniging De Meander, Delfgauw.  

Onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). 

U kunt ook gebruik maken van de betaallink: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=gzSHev1dhTiM2nx8Ck43t4Hf4nqPsogo 

Uiteraard zijn extra giften van harte welkom!  

 

In deze brief geven we u graag iets meer informatie over wat de ouderbijdrage is en hoe deze 

wordt vastgesteld.  

 

Wat doet de ouderraad?  

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van De Meander. U bent als ouder/verzorger 

automatisch lid van de oudervereniging wanneer uw kind(eren) ingeschreven zijn op school. De 

ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die ongeveer maandelijks vergaderen en zich 

engageren om de schooltijd van uw kinderen nog mooier te maken.  

 

De ouderraad organiseert elk jaar leuke activiteiten op en buiten school, zoals het boekenbal, het 

Sinterklaasfeest, de avondwandeling, de Kerstborrel, de pubquiz, de muziekavond, de Picknick, de 

avondvierdaagse en Ouders Voor Kinderen. Wij zorgen ook voor extra materialen voor onder andere 

de creatieve ochtenden, de technieklessen en de schoolbibliotheek. Ook de leerlingenraad en het 

afscheid van groep 8 worden deels door uw bijdrage gefinancierd.  

 

Wat is de ouderbijdrage?  

De activiteiten die de ouderraad organiseert en ondersteunt, worden niet door de overheid 

vergoed, maar zorgen wel voor onvergetelijke herinneringen en dragen bij aan een fijne sfeer in de 

school. Om dit alles ook dit jaar mogelijk te maken, zijn we volledig afhankelijk van uw steun, en 

daarom vragen we aan alle ouders een bijdrage van 35 EUR per kind.  

 

Hoe wordt de ouderbijdrage vastgesteld?  

Elk jaar maakt de ouderraad een begroting voor de activiteiten die we dat jaar willen organiseren 

en ondersteunen. Deze begroting en de activiteitenplanning werden voorgesteld en goedgekeurd 

tijdens de jaarvergadering van 17 oktober 2022 en zijn te vinden op de website van de Meander.  

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=gzSHev1dhTiM2nx8Ck43t4Hf4nqPsogo


We hebben er dit jaar heel bewust voor gekozen om de ouderbijdrage niet te verhogen ten 

opzichte van vorig jaar. We zien dat alles duurder is geworden en weten dat dit steeds meer 

gezinnen onder druk zet. Juist daarom gaat de ouderbijdrage dit jaar niet omhoog en mikken we, 

nog meer dan anders, op activiteiten waarbij verbinding en gezelligheid centraal staan.  

 

Is de ouderbijdrage verplicht?  

Nee. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel heel hard nodig. We sluiten geen leerlingen uit omdat 

hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, en dat 

willen we ook niet.  

  

Meer informatie?   

Meer informatie over de oudervereniging kunt u lezen in de schoolgids of op de website: 

https://demeander-delfgauw.nl/onze-school/ouderraad/. U kunt vragen of opmerkingen sturen 

naar onderstaand emailadres, of één van de leden van de ouderraad aanspreken. 

  
Bedankt voor uw ondersteuning!  

  

Met vriendelijke groeten, namens de Oudervereniging de Meander,  

  

Sonja  

Penningmeester Oudervereniging de Meander 

orpenningmeester@demeander-delfgauw.nl 

 

 Please consider the environment - only print this e-mail if absolutely necessary!   

 

 

Dear parent(s)/carer(s),  

 

Every year the parent council of De Meander asks parents for a voluntary contribution to organise 

activities and to support the school. During our Annual General Meeting, held on 17 October 2022, 

the voluntary contribution for this year was set at €35 per child. We would greatly appreciate it if 

you could transfer this amount to:  

  

NL68 INGB 0005 4694 02 attn. Oudervereniging De Meander, Delfgauw 

Please mention the name and group of your child(ren).  

You can also use the following link:  

 
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=gzSHev1dhTiM2nx8Ck43t4Hf4nqPsogo 

Extra donations are, of course, very welcome. 

 

In this letter we would like to give you some more information about the voluntary annual 

contribution and how it is determined. 

 

What does the parent council do?  

The parent council is the board of the parent association of De Meander. As a parent/carer, you are 

automatically a member of the parent association when your child(ren) are enrolled at De Meander. 

The parent council consists of a group of enthusiastic parents who meet approximately once a 

month and are committed to making your children's school days even more memorable. 

 

Every year the parent council organises fun activities at and outside of school, such as the book 

ball, the Sinterklaas party, the evening walk, the Christmas drinks, the pub quiz, the music 

https://demeander-delfgauw.nl/onze-school/ouderraad/
mailto:orpenningmeester@demeander-delfgauw.nl
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=gzSHev1dhTiM2nx8Ck43t4Hf4nqPsogo


evening, the Meander Picnic, the avondvierdaagse (four evenings’walk) and Ouders Voor kinderen 

(Parents for Children). We also provide extra materials for the creative mornings, the technical 

skills lessons and the school library among other things. The student council and the farewell to 

group 8 are also partly financed by your contribution. 

 

What is the voluntary annual contribution?  

The activities that the parent council organises and supports are not reimbursed by the 

government, but they do provide unforgettable memories and contribute to a pleasant atmosphere 

at school. To make all of this possible we completely depend on your support, which is why we ask 

all parents for a contribution of €35 per child. 

 

How is the amount of the voluntary annual contribution determine d?  

Every year the parent council makes a budget for the activities that we want to organise and 

support that year. This budget and the activity plan were presented and approved during the 

Annual General Meeting of 17 October 2022 and can be found on the Meander website. 

 

This year we made a very conscious decision not to increase the annual voluntary contribution 

compared to last year. We see that everything has become more expensive and we know that this is 

putting more and more families under pressure. That is precisely why the annual voluntary 

contribution will not increase this year and why we are aiming, even more than usual, for activities 

that focus on building connections in a welcoming environment.  

 

Is the annual voluntary contribution mandatory?  

No, it is not. The annual contribution is voluntary, but very necessary. We do not exclude students 

because their parents are unable or unwilling to pay the voluntary parental contribution. We cannot 

and do not want to exclude anyone.  

 

More information?   

You can read more information about the parent association in the school guide or on the website: 

https://demeander-delfgauw.nl/onze-school/ouderraad/. You can send questions or comments to 

the email address below or speak to one of the members of the parent council. 

 

Thank you for your support!  

  

Kind regards, on behalf of the Parent Association de Meander,  

  

 

Sonja  

Treasurer Oudervereniging de Meander 
orpenningmeester@demeander-delfgauw.nl  
 

 Please consider the environment - only print this e-mail if absolutely necessary!   
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