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Oudercommissie;

bestaat uit:

 Erik Roelofse (Voorzitter)

 Daphne Wouters (Penningmeester) 

 Simone Wouters (Secretaris)

 Ria Verwoert

 Andrea van Dodeweerd

 Gerda Scholtus

 Miranda Klos

 Marjan Rijsdijk

 Anja Vermeer

 Vanuit het Team Betsie Tijssen



Wat & waarom:

 De oudercommissie bestaat uit ouders/ verzorgers van leerlingen van 

onze school. Zij zorgen ervoor dat diverse activiteiten, waar het team hulp 

bij nodig heeft, goed worden voorbereid en uitgevoerd. 

 Wij werken volgens een reglement van de Stichting Trivium, dit ligt ter 

inzage bij Nel Nobel. 

 Elke klas heeft een klassenouder; een schakel van de docent naar de 

ouders/verzorgers. 

 Vaak is de klassenouder ook OC lid en via deze ouders kunnen er 

oproepen gedaan worden voor hulp bij activiteiten e.d. (denk aan 

bereiden van eten/drinken, vervoer, begeleiding etc) 



Motto:



Vergaderen:

 De oudercommissie vergadert ca. 6 keer per jaar op maandagavond. 

 Juf Betsie Tijssen is de contactpersoon tussen de Oudercommissie en de 

school. Zij is ook altijd aanwezig bij onze vergaderingen. 

 Binnen de OC werken wij met diverse “werkgroepen” hierin neem je deel, 

samen met leden van het Team. In de werkgroep wordt de activiteit 

uitgedacht en uitgewerkt. Dit wordt in de OC vergadering 

teruggekoppeld. 

 Afhankelijk van de activiteit, bepalen wij een vergaderdatum, lettend op 

hoeveelheid werk en tijd kost aan voorbereiding. 



Werkgroepen:

Start –en 
Eindactiviteit

Team: Ingrid, 
Krijn, Suzan & 

Evelien

OC; Ria

OC; Simone

OC; Erik



Werkgroepen:

Pasen
Team: Neline, 
Jacqueline & 

Haitske

OC; Andrea

OC; Simone



Werkgroepen:

Sportcommissie; 
Koningsspelen & 
Straatspeeldag

Team: Neline, 
Marinka en 

Scarlette 

OC; Anja

OC; Gerda



Werkgroepen:

Avond-4-daagse
Team:

Francien & Haitske

OC; Erik

OC; Vacature 
(gezamenlijk)



Werkgroepen:

Boekenweek
Team; Neline, 

Carla, Mirjam & 
Haitske 

OC; Marjan

OC; Gerda



Werkgroepen:

Sinterklaas
Team; Marinka 

& Suzan

OC; Gerda

OC; 

Andrea

OC; 
Miranda

OC; Daphne

OC; Marjan



Werkgroepen:

Kerst
Team; Krijn, 

Annemarie, Haitske 
& Betsie

OC; Ria

OC; 

Erik/ Simone



Werkgroepen:

Verkeer
Team; Annemarie, 

Ingrid & Evelien

OC; Klassenouder 
groep 7

OC; 

n.v.t.



Werkgroepen:

Leerkrachten 
dag

Team; Suzan

OC; Anja

OC; 



Werkgroepen:

Afscheid Groep 8
Team; Leerkracht 

groep 8 – Ingrid en 
Scarlette

OC; Ria

OC; 

Andrea/Simone



Werkgroepen:

Schoolfotograaf Team; Suzan

OC; Ria

OC; 

Evt. hulp (nader 
te bepalen)



Werkgroepen:

Goede doelen
Volledig geregeld 

door team - Mirjam

OC; n.v.t.

OC; n.v.t.



Financieel:

 Financiën. 

 De vrijwillige ouderbijdrage welke elk jaar wordt gevraagd door school, wordt 
beheerd door de Penningmeester van de oudercommissie. Van dit budget 
worden de activiteiten voor school bekostigd. We willen graag benadrukken dat 
dit van groot belang is om de diverse activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

 De oudercommissie heeft geen geld van school nodig, wij zijn geheel 

zelfvoorzienend.

 Activiteiten waaruit de Oudercommissie inkomsten genereert, zijn altijd bedoeld 

voor school en de leerlingen voor bijvoorbeeld speeltoestellen, podium e.d. 

 Afgelopen schooljaren hebben we door diverse inkomsten uit activiteiten  een 
bijdrage kunnen leveren aan een nieuw podium en een lichtbalk voor in de hal. 



Mailen: 

E-mailadres ocdehien@gmail.com

De Oudercommissie heeft een eigen e-mailadres. Alle input, adviezen, 

ideeën en tips zijn welkom. Waar mogelijk zullen wij hier gebruik van maken 

tijdens activiteiten. 

mailto:ocdehien@gmail.com

