Vooruitstrevende school verdient ouder(vereniging) nieuwe s4jl
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de ouders van het Hyperion -ook al weet nog niet
iedereen dat! Logisch: alle leerlingen gingen gewoon naar school, kwamen thuis met
dezelfde soort verhalen -…als er al wat gedeeld werd…- en ouders baanden zich als
gewoonlijk een weg door een stortvloed van mailtjes over belangrijke avonden,
mededelingen en betalingsverzoeken. Men trok menigmaal de portemonnee, maakte over
voor een leuke schooltrip, gaf iets mee voor op school of storDe gedwee de jaarlijkse VOB
(de ouderbijdrage). O ja: ergens was er wel nog iets met de nieuwbouw. Iedereen deed
daarnaast zijn uiterste best om zich een betrokken ouder te tonen, tussen de reeds overvolle
gezinsagenda’s door. What’s new?
Welkom aan boord!
Misschien voelt het allemaal hetzelfde, maar er is achter de schermen wel het een ander
veranderd. HeeN u als ouder ondertussen de vrijwillige ouderbijdrage betaald? Dan bent u
lid geworden van een onaPankelijke vereniging die gerund wordt door ouders en die zich
acQef en ﬁnancieel inzet voor de leerlingen en de toekomst van het Hyperion. Een kleine
revoluQe in vergelijking met andere scholen waar ouders wel inspraak hebben maar
bijvoorbeeld hun bijdrage in een door school of ROC beheerde pot storten. Deze scholen
kijken overigens momenteel geïnteresseerd naar het model waar het Hyperion voor gekozen
heeN.
Dit nieuwe samenwerkingsmodel schept verantwoordelijkheden maar leidt hopelijk ook tot
meer betrokkenheid van de ouders. Het maakt ook meer transparanQe mogelijk over
besteding van ouderbijdragen. Eén van de belangrijkste doelen van de oudervereniging is
dan ook te zorgen dat iedere ouder gedurende de gehele schoolperiode precies kan zien
waar de betaalde ouderbijdrage aan wordt besteed. Hoewel we daar nog niet zijn, zijn er
ondertussen belangrijke stappen gezet om dat mogelijk te maken.
Een eerste verslag als basis voor de toekomst
Als eerste stap naar meer transparanQe vindt u vanaf heden – na noeste, administraQeve
arbeid van zowel oudervereniging als school- op de webpagina van de oudervereniging een
eerste ﬁnancieel verslag van de Oudervereniging over het schooljaar 2015-2016, inclusief
een door school opgestelde begroQng voor komend (lopend) jaar. Dit eerste verslag biedt
een basis voor de toekomst en laat o.a. zien dat ondanks de nodige uitdagingen in dit
overgangsjaar, de school goed weet te presteren op basis van een alleszins marktconforme
ouderbijdrage.
Kom naar de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging
Meer weten of vragen over het verslag of over acQviteiten van de OV? Kom a.s. woensdag 21
december van 19.00-20.00 naar de 1e algemene ledenvergadering, de agenda vindt u ook via
bovenstaande link. Aansluitend kunt u de avond over devices bijwonen en leren wat uw kind
nou eigenlijk doet op die computer…
Vriendelijke groet en tot de 21e
Het bestuur van de oudervereniging

