OVERZICHT VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN OUDERCOMMISSIE
SVJT - SCHOOLJAAR 2019-2020
De oudercommissie (OC) treedt op als vertegenwoordiger van alle ouders/verzorgers van de
leerlingen van School voor Jong Talent (SvJT). Deze heeft als doel de belangen van alle
leerlingen van de SvJT betreffende het onderwijs en het schoolklimaat te behartigen, een
klankbord te zijn voor de ouders en zich te verantwoorden over de ingezette gelden.
Het jaar 2019-2020 was een bijzonder jaar voor iedereen. Een jaar waar bijna alles anders
was, waarbij voor iedereen zijn of haar aanpassingsvermogen aangesproken werd en waarbij
veel begrip voor elkaar nodig was. Het jaar van COVID-19 zullen we niet zomaar vergeten.
De Oudercommissie heeft zich bij zo veel mogelijk activiteiten die door school zijn
georganiseerd laten zien. Ook op eigen initiatief zijn er activiteiten georganiseerd. Helaas
waren veel van de activiteiten afgelast vanwege de maatregelen die genomen waren om de
pandemie onder controle te krijgen.
We kijken terug op een druk, maar ook goed jaar, en dat geeft weer energie voor het
komende jaar!

ACTIVITEITEN en VERGADERINGEN 2019 - 2020:
Tijdens de vergaderingen van de Oudercommissie worden schoolbrede onderwerpen
besproken, waaronder:
• Communicatie en informatievoorziening voor ouders
• Advisering van Medezeggenschapsraad
• Informatieverstrekking aan ouders (Tijdens de Algemene Ouderavond, de Open dag
etc.)
• Organiseren en plannen van een diversiteit aan activiteiten voor de leerlingen
waarbij het geld van o.a. de ouderbijdrage wordt ingezet.
• De financiële voortgang
Het is niet de bedoeling dat individuele problemen worden opgelost.
ACTIVITEITEN:
02-09-19

Eerste schooldag activiteit (Buena Vista / Flitz events)

11-11-19

Algemene Ouderavond: thema Social Media, Onze kinderen en Digitale
geletterdheid.

•

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ouderavond verzorgt de
Oudercommissie een terugkoppeling van haar activiteiten en
financiële rapportage over het afgelopen schooljaar.

•

Daarnaast wordt er ieder jaar een nieuwe thema behandeld
waarvoor de oudercommissie een gastspreker uitnodigt en de avond
verzorgt.

Raúl García is een gedreven trainer en haalt energie uit het overbrengen
van kennis op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin
van het woord. Hij vertaalt wetenschappelijk onderzoek op een heldere
manier, zodat de deelnemers deze direct kunnen toepassen in de praktijk.
Deze avond staat in het teken van mediawijsheid. Je gaat naar huis met
vaardigheden om jouw kind(eren) op een adequate manier te begeleiden
rondom dit onderwerp.

06-12-19

Kerstversiering ophangen. Als vanouds probeert de Oudercommissie de
school een beetje te versieren met kerstdecoraties. Dit jaar heeft de
oudercommissie versterking gekregen door de nieuw geformeerde groep
van Help-ouders.

20-12-19

Kerstversiering afbreken en opbergen.

20-12-19

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

24-01-17
25-01-18

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: Aanwezigheid om informatie te geven aan aanwezige ouders,
en het verzorgen van koffie etc. wordt door ouders erg op prijs gesteld.
AFGELAST

18-06-19

Balletles voor ouders. Echt een KC-traditie en ieder jaar weer een succes.
AFGELAST

15-07-19

Diploma-uitreiking: Namens de Oudercommissie was de voorzitter aanwezig
en deelde “chocolade”-bloemen en boeken uit aan de
eindexamenkandidaten.

VERGADERINGEN:
De oudercommissie vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Hieronder volgt een beknopt
overzicht van de vergaderingen in het afgelopen schooljaar:
Datum

Belangrijkste punten

18-09-2019

•
•
•
•
•

Evaluatie Eerste schooldag activiteit (Buena Vista / Flitz events)
Stand van financiële zaken
Jaarplanning OC: frequentie, interne herschikking van vergaderingen en
werkgroepen
Voorbereiden Algemene ouderavond 2019-2020. Thema “Hoe ontwikkelt
zich het puberbrein, creativiteit, plannen, slapen, leren. “
Eerste meeting van MR van start:
o
o
o
o

30-10-2019
22-01-2020

11-03-2020

01-07-2020

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Update financiën
Voorbereiden Algemene oudervond
Update financiën
Evaluatie Kerstgala
Open dag school 26-01 met participatie OC
Er is een wijziging in de MR
Update Financiën. Stand van zaken financiën Oudercommissie
Evaluatie Open dag SvJT
Corona update: maatregelen en crisisteam.
Evaluatie Licht & Lucht festival
Terugkoppeling over het bezoek van Arthur Japin aan SvJT
Algemene ouderavond 20/21 – thema voor het volgende schooljaar
Extra versiering voor Kerst 2020
Eerste schooldag activiteit – uitgangscriteria en kosten

•
•
•

MR-update
Stand van zaken financiën Oudercommissie – ouderbijdrage update
Update i.v.m. Covid-19 – laatste maatregelen en scenario’s voor het
nieuwe schooljaar
Wijzigingen in de activiteiten voor 2020/2021 n.a.v. preventieve
maatregelen Covid-19
Afscheid secretaris en aanstellen nieuwe secretaris
DAMU-regeling

•
•
•

KLANKBORDOVERLEGGEN:
•

nvt

OVERLEG MET VAKDIRECTEUREN:

•

Overleg met Thomas Herrmann (directeur Muziek)

OP DE AGENDA VOOR VOLGEND JAAR:

§
§
§
§
§
§
§
§

Algemene Ouderavond
Project Lucht & Licht
Kerstversiering ophangen/ afbreken
Open dag SvJT Saturday
Slotauditie ballet Saturday
Dansles voor ouders
Diploma-uitreiking
Het plannen van de Opening activiteit schooljaar 2021-2022

SAMENSTELLING OUDERCOMMISSIE BIJ START SCHOOLJAAR 2019-2020:
Voorzitter:

Dele van der Lingen

(jazzmuziek)

Secretaris:

Zornitza Lazarova

(jazzmuziek)

Penningmeester:

Annemarie Oerlemans (ballet)

Leden:

Lamin Touray

(klassiek muziek)

