
OVERZICHT VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN 
OUDERCOMMISSIE SVJT - SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
 
De oudercommissie (OC) heeft als doel zich in te zetten voor alle leerlingen 
van de SvJT, zich te verantwoorden over de ingezette gelden en een 
klankbord te zijn voor de ouders. 
 
Het jaar 2018-2019 was een druk jaar voor de Oudercommissie:  
 

We hebben ons bij veel activiteiten die door school zijn georganiseerd laten 
zien. Ook op eigen initiatief zijn er activiteiten georganiseerd. 

 

Daarnaast heeft de Oudercommissie het oprichten geïnitieerd en 
bijgedragen aan het tot stand komen van de Medezeggenschapsraad (MR) 
en de Leerlingenraad voor de School voor Jong Talent.  

Ook dit schooljaar deden zich wat ledenwijzigingen voor: we hebben een 
nieuwe penningmeester en een aantal leden hebben de oudercommissie 
verlaten. 
 
We kijken terug op een druk, maar ook succesvol jaar. Dat geeft weer 
energie voor het komende jaar! 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van onze vergaderingen:   
 
 
VERGADERINGEN: 
 
Datum  Belangrijkste punten  

19-09-2018 • Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan, alhoewel er 
veel veranderingen gaande waren: 

o Nieuwe directeur voor sectie muziek – Thomas Herrmann 
o In de sectie jazz zijn er twee nieuwe docenten bijgekomen en 

vertrok pianodocent. 
• Bij de OC hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen 
• Jaarplanning OC: frequentie, interne herschikking van 

vergaderingen en werkgroepen 
• Stand van financiële zaken  
• Generale Ouderavond met thema “Hoe ontwikkelt zich het 

puberbrein, creativiteit, plannen, slapen, leren. “ 
• Eerste meeting van MR is van start gegaan: 

o Docenten – Twee docenten als vertegenwoordigers van de staf 
o Ouders – Twee leden als vertegenwoordigers van de ouders 
o Leerlingen – Twee leden als vertegenwoordigers van de leerlingen 
o Directeur SvJT  



• Evaluatie Eerste schooldag activiteit (Buena Vista /  Flitz events) 
• De keuze voor de Eerste schooldag activiteit in 2019/2020 – 

Buena Vista 
14-11-2018 • Ouderbijdrage wordt vastgesteld op € 45, - 

• De terugblik op Generale Ouderavond was zeer positief.  
• MR-update 
• Het eerste gesprek met de directeuren van de Muziekafdeling 

heeft plaatsgevonden. De verwachtingen en meerwaarde van 
de OC zijn uitgesproken: OC-leden kunnen een aanspreekpunt 
zijn voor ouders, op tijd problemen signaleren en hiervoor 
aandacht vragen. Er is meer begrip ontstaan voor de 
moeilijkheid van planning. 

• Voorbereiding Kerstgala: De organisatie van dit evenement 
wordt door een docent van SvJT op zich genomen. De OC 
stemt af en stelt het budget beschikbaar. 

• Voor het organiseren van de Eerste schooldag activiteit zijn 
tweetal leden van de OC in de lead. 

09-01-2019 • Evaluatie Kerstgala heeft plaatsgevonden 
• Open dag school 26-01 met participatie OC 
• Jongensdansdag met participatie OC 
• Voorbereiding nieuw evenement op 1e schooldag voor alle 

leerlingen 
• MR-update 

13-03-2019 • Update financiën - contributie is minder dan verwacht. Er moet 
uitgezocht worden of de WIS-collect ( https://www.wis.nl/) toe 
te passen is 

• Verkiezingen voor de MR voor leerlingen, ouders en docenten 
zijn georganiseerd 

• Voorbereiden Algemene ouderavond 2019-2020 
• Update Eerste schooldag activiteit 02-09-2019 
• Evaluatie Open dag SvJT 

29-05-2019 • MR-update 
• Stand van zaken financiën Oudercommissie 
• Afscheid penningmeester en aanstellen nieuwe 

penningmeester 
• Voorbereiden Algemene ouderavond 2019-2020 
• Afstemmen planning voor de Balletles voor ouders.  

 
 
KLANKBORDOVERLEGGEN: 
 
 • nvt 
 
 
OVERLEG MET VAKDIRECTEUREN: 
 
 • Overleg met Thomas Herrmann (directeur Muziek) 



 
 
ACTIVITEITEN: 
 
03-09-18 Eerste schooldag activiteit (Buena Vista / Flitz events) 

01-10-18 Algemene Ouderavond met thema Hoe ontwikkelt zich het 
puberbrein, creativiteit, plannen, slapen, leren. 

Na afloop van de lezing was er een “carrousel”, waarbij ouders 
in gesprek konden gaan met Jan van Bilsen, Jan Linkens, 
Catharina Boon, Thomas Herrmann, Zanne Zwart. 
 

07-12-18 Kerstversiering ophangen. Als vanouds probeert de 
Oudercommissie de school een beetje te versieren met 
kerstdecoraties. De (nieuwe) kerstdecoraties zijn ook betaald 
door de OC. 

20-12-18 Kerstgala wordt volledig door docenten van KC georganiseerd. 
Het afgelopen jaar heeft een docent van SvJT de organisatie op 
zich genomen. Vanuit de OC wordt er een bepaald budget 
vastgesteld. 

24-01-17 Jongensdansdag  
26-01-18 Open Dag SVJT.  

Veel OC-ouders waren aanwezig en die aanwezigheid is ook 
nuttig: wij kunnen vragen beantwoorden vanuit onze ervaringen 
met reistijden, gastgezinnen, studiebelasting etc. Een drukke, 
maar zinvolle dag. Invulling van balletouders in de buurt van 
balletstudio’s en muziekouders boven werkt goed. 

13-03-19 Slotauditie ballet: De aanwezigheid van OC-leden om informatie te 
geven aan ouders en om te zorgen voor koffie etc. wordt door ouders 
erg op prijs gesteld. 

18-06-19 Balletles voor ouders. Echt een KC-traditie en ieder jaar weer een 
succes. 

17-07-19 Diploma-uitreiking: Namens de Oudercommissie was de 
voorzitter aanwezig. Ze gaf bloemen en boeken aan de 
eindexamenkandidaten. 

 
 
OP DE AGENDA VOOR VOLGEND JAAR: 
 

§ Algemene Ouderavond 
§ Project Lucht & Licht  
§ Kerstversiering ophangen/ afbreken 
§ Open dag SvJT Saturday 
§ Slotauditie ballet Saturday 
§ Dansles voor ouders 
§ Ballet voor ouders  
§ Diploma-uitreiking  



SAMENSTELLING OUDERCOMMISSIE BIJ START SCHOOLJAAR 2019-2020: 

Voorzitter:   Dele van der Lingen  (jazzmuziek) 

Secretaris:   Zornitza Lazarova  (jazzmuziek) 

Penningmeester:  Annemarie Oerlemans  (ballet) 

Leden:    Caroline Muste  (beeldende kunst) 

   Lamin Touray  (klassiek muziek) 


