
OVERZICHT VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN 
OUDERCOMMISSIE SVJT - SCHOOLJAAR 2017-2018 
 
De oudercommissie 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 2017-2018 was wederom een druk jaar voor de Oudercommissie:  

• vergaderingen,  
• klankbord-overleggen en veel overlegjes van werkgroepen, 
• de nieuwe startdag van het schooljaar.  

We hebben ons bij veel activiteiten die door school zijn georganiseerd laten zien. 
Ook op eigen initiatief zijn er activiteiten georganiseerd. 
Ook dit schooljaar deden zich wat “personele” wijzigingen voor: de secretaris vertrok, 
maar die functie werd snel weer ingevuld door een van de leden.  
We kijken terug op een druk, maar ook goed jaar, en dat geeft weer energie voor het 
komende jaar! 
 
Een beknopt overzicht:   
 
VERGADERINGEN: 
 
Datum  Belangrijkste punten  
06-09-17 • Start nieuwe schooljaar met nieuwe activiteit, doel is integratie 

nieuwe leerlingen en samen dingen doen: Goed van start gegaan, 
met tips om dingen beter te doen voor volgend jaar 

• 1 nieuw lid 
• Jaarplanning OC: frequentie, interne herschikking van werkgroepen 

over het kerstgala, versiering school kerst, Leerlingendag, Filmhuis, 
Open dag, slotauditie enz., voorzichtige opstart MR 

• Stand van zaken financiën 
• Voorbereiding Goede Doelen Concert 
• Transparantie directeuren naar ouders 

11-10-17 • Overleg bijdrage Leipzig reis, wordt € 20 per persoon, tevens de 
laatste bijdrage die wordt gedoneerd voor dit soort trips. Er wordt 
gekozen voor een bijdrage die de hele school aangaat.   

• Bijdrage ouders blijft € 45 
• Gesprek met coördinator Muziek en leiding Ballet. Verwachtingen 

uitgesproken. OC heeft meerwaarde en OC-leden kunnen 
aanspreekpunt zijn voor ouders, op tijd problemen signaleren en 
hiervoor aandacht vragen. OC denkt mee over hoe ouders te 
informeren en niet te vaak hiervoor naar school te hoeven te komen. 

• Voorbereiding Kerstgala, maximumbudget is € 2500,-. Draaiboek is 
klaar en de werkgroep deelt de werkzaamheden in 

• Het avondeten voor het GDC wordt geregeld, wederom verzorgd 
door een van de ouders 

• Participatie Leerlingendag 19-11-2017 
06-12-17 • Gesprek directeur Beeldende Kunst 

• Evaluatie GDC en Leerlingendag 
• Kerstgala is gepland op 21-12-2017 



• Open dag school 27-01-2018 met participatie OC 
• 1e bespreking Filmhuis voor aankomend jaar 
• Jongensdansdag met participatie OC gepland voor 04-02-2018 
• Dit schooljaar weer een dansclass voor de ouders 

07-02-18 • Voorbereiding nieuw evenement op 1e schooldag voor alle leerlingen 
• Werkgroep voor evenement in september voor alle ouders 
• Filmhuis voor de leerlingen met participatie OC op 26-02-2018 
• Evaluatie Kerstgala, Open dag en Jongensdansdag 
• Participatie Slotauditie 17 maart 2018 

04-04-18 • Stand van zaken financiën  
• Evaluatie Filmhuis 
• Er komt een MR-experiment voor 2 jaar 
• Evaluatie Slotauditie 
• Bespreking openingsdag school en offertes zijn aangevraagd 
• Dansclass voor ouders vindt in juni plaats 

06-06-18 • Uitleg over aanstaande MR 
• Afscheid directeur Muziek met participatie van OC 
• Bijdrage voor fotoboek geslaagde studenten 
• Stand van zaken financiën Oudercommissie 
• Afscheid secretaris en aanstellen nieuwe secretaris 
• 19 juni dansclass voor ouders onder leiding van 2 dansdocenten 
• Bespreking evenement voor ouders in september ’18 
• Bespreking openingsdag 27 augustus, max budget is € 5000 

 
 
KLANKBORDOVERLEGGEN: 
 
 • Thema: andere opzet van verschillende ouderavonden tot één groot 

evenement waarbij alle disciplines aanwezig zijn 
 
 
OVERLEG MET VAKDIRECTEUREN: 
 
 • Overleg met Jan Linkens, Annick van Gennip en Zanne Zwart 

(directeur Ballet, coördinator Muziek, directeur Beeldende Kunst  
 
 
  
ACTIVITEITEN: 
 
27-08-17 Openingsdag school, nieuw evenement. OC aanwezig, zeer goed 

ontvangen door leerlingen en school 
 Goede Doelen Concert georganiseerd door school en de OC verzorgde 

samen met een ouder de maaltijd voor de studenten en serveerde deze 
ook uit. Het was een leuke avond.  

19-11-17 Leerlingendag. OC vangt kinderen op en zorgt voor stands. 
06-12-17 Kerstversiering ophangen. Als vanouds probeert de Oudercommissie de 

school een beetje te versieren met kerstdecoraties. De (nieuwe) 
kerstdecoraties zijn ook betaald door de OC. 



21-12-17 Kerstgala: organisatie van begin tot eind, in samenwerking met  
een docent van SvJT. Wederom een groot succes. Nu op nieuwe locatie 
en met een nieuwe dj. 

27-01-18 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. 

04-02-18 Jongensdansdag. OC aanwezig, opvang kinderen 
26-02-18 Filmmiddag: Wederom werden de studenten van de SvJT getrakteerd op 

een cultureel uitje in het Filmhuis. Er werden 2 films vertoond (één voor 
onderbouw, één voor bovenbouw). Dit jaar gekozen voor geen drankje 
en snack omdat kinderen eigenlijk snel naar huis willen. Geen negatieve 
reacties hierop.   

17-03-18 Slotauditie. OC aanwezig voor opvang kinderen, verzorgen 
tussendoortjes voor kinderen en ouders. Veel vragen beantwoorden aan 
ouders over school, gastouders e.d. 

19-06-18 Dansclass voor ouders, OC aanwezig. Zeer goed ontvangen 
11-07-18 Diploma-uitreiking: Namens de Oudercommissie waren de voorzitter en 

de secretaris aanwezig, en gaven bloemen en boeken aan de 
eindexamenkandidaten. 

 
 
 
OP DE AGENDA VOOR VOLGEND JAAR: 
 
- Danceclass ouders  
- Algemene Ouderavond in nieuwe vorm 
- Overleg met de sectie-directeuren met wederom als doel: transparantie, en 

duidelijkheid over de vragen die bij ouders leven 
- Werven van nieuwe OC-leden 
- Interim-MR  
- Spectaculaire openingsdag scholieren 
- Nieuwe kerstdecoraties 
- Kerstgala 
 
 
SAMENSTELLING OUDERCOMMISSIE BIJ START SCHOOLJAAR 2017-2018: 
 
Voorzitter:   Dele van der Lingen (jazzmuziek) 
Secretaris:   Rob van Mierlo (ballet) 
Penningmeester:  Wiek Visser (jazzmuziek) 
Leden:   Corien Bosch (jazzmuziek) 
   John de Graaf (ballet) 
   Zornitza Lazarova (jazzmuziek) 
   Annemarie Oerlemans (ballet) 

Gon Wassenaar (klassiek muziek) 
Caroline Muste (beeldende kunst) 


