De oudervereniging Vrije Basisschool Mozaïek
Een korte voorstelling
Alle ouders die een kind op deze school hebben, krijgen de kans om deel uit te maken van de
oudervereniging (OV). Dit kan men doen door elk jaar een bijdrage van €1,5 te betalen. De
oudervereniging is een VZW, de bijdrage dient vooral om de werking van de OV te
verzekeren. Een VZW dient namelijk te voldoen aan enkele financiële, administratieve en
fiscale verplichtingen wat enkele kosten met zich meebrengt. De ouders worden uitgenodigd
deze bijdrage te betalen via de eerste factuur van het oudste kind van het gezin. Het blijft
echter een uitnodiging en geen verplichting, maar uw kleine bijdrage garandeert alvast een
goede werking van de OV.
Een aantal ouders uit de OV komen op geregelde tijdstippen samen. Zij vormen de vaste
leden van de OV. Het zijn ouders die zich willen inzetten voor de school en dit volledig
vrijwillig met maar één doel: een optimale zorg voor de kinderen in samenwerking met de
directie en leerkrachten. Het dagelijks bestuur van de OV wordt waargenomen door 3
personen: Laurence Hauttekeete als voorzitster, Miranda Loyez als ondervoorzitster en
Mario Duprez als penningmeester.
Samen vormen ze een groep van een 15-tal mensen die samen met directie en leerkrachten
instaan voor het organiseren van enkele grote evenementen die jaarlijks terugkeren: het
eetfestijn, het carnavalsbal, de grootouderdag, het schoolfeest, gezond ontbijt, … De
inkomsten van deze evenementen worden gebruikt om de school te voorzien van materiaal
of een bijdrage te leveren aan uitstappen.
Vrijwilligers: maak jezelf bekend!
Voor het organiseren van deze evenementen rekenen we graag op meerdere helpers. Niet
alle mensen voelen zich geroepen om vast lid te worden van de OV of hebben niet altijd de
nodige beschikbare tijd, waarvoor alle begrip. Maar misschien bent u wel bereid om eens
een handje toe te steken, zoals bij het opstellen van de bar of de bediening tijdens het
eetfestijn.
Laat ons weten of u hiervoor interesse hebt en geef de briefjes voor vrijwilligers mee aan het
oudste kind van uw gezin. Wij contacteren u dan wel. De verschillende activiteiten worden

tijdig bekendgemaakt. De jaarkalender met deze verschillende activiteiten kan je ook
terugvinden op de website.
Graag verwelkomen we ouders, maar ook grootouders, die wat tijd willen steken in deze
activiteiten. Met de steun van meerdere mensen kunnen we het werk optimaal verdelen.
Bedankt voor jullie steun.
Tot later!
Laurence Hauttekeete
Voorzitster oudervereniging

