
OVERZICHT VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN 
OUDERCOMMISSIE SVJT  -  SCHOOLJAAR 2014-2015 
 
 
De oudercommissie wil zich inzetten voor ouders en leerlingen van de SvJT. 
Het jaar 2014-2015 was wederom een druk jaar voor de Oudercommissie: zes 
vergaderingen en nog veel meer overlegjes met werkgroepen, en we hebben ons bij 
veel activiteiten die door school zijn georganiseerd laten zien. Ook op eigen initiatief 
zijn er activiteiten georganiseerd. 
Na een jarenlange nagenoeg constante samenstelling van de Oudercommissie, 
deden zich dit jaar wat “personele” wijzigingen voor, al tijdens het schooljaar. Vooral 
het vertrek van de penningmeester door persoonlijke omstandigheden, werd als 
zwaar ervaren, maar gelukkig ook wel weer goed ingevuld. 
Jammer genoeg namen aan het eind van het jaar nog twee “oude rotten” afscheid 
van de Oudercommissie. 
Maar we kijken terug op een goed jaar, en dat geeft weer energie voor het komende 
jaar! 
 
Een beknopt overzicht:   
 
 
VERGADERINGEN: 
 
Datum Belangrijkste punten  

09-09-14  Start nieuwe schooljaar: roosters, openingsavond 

 Jaarplanning OC: frequentie, werkgroepen. 

 Stand van zaken financiën 

 Nieuwe leden 

14-10-14  Nieuwe directie Ballet 

 Ouderprotocol/Pestprotocol 

 Voorbereiding Algemene Ouderavond en GDC 

 Start voorbereiding Kerstgala 

09-12-14  Evaluatie GDC 

 Evaluatie Algemene Ouderavond 

 Kerstgala: wie doet wat? 

11-02-15  Evaluatie Kerstgala: draaiboek vastleggen, protocol over alcohol 

 Open Dag: organisatie van OC-deelname 

 Informatie over jubileumjaar 

14-04-15  PR / Social Media 

 Plannen voor een Forumavond voor studenten SVJT 

24-06-15  Update bezoek onderwijs-inspectie 

 Verslag aanwezigheid bij aanbieden petitie OV-kaart DAMU-
studenten 

 Overdracht penningmeesterschap 

 Organisatorische punten m.b.t. OC voor volgend jaar 

 Afscheid drie scheidende OC-leden 

 
 



 
 
 
ACTIVITEITEN: 
 

13-11-14 Het GoedDoelConcert werd weer georganiseerd door school en de OC 
verzorgde als vanouds de maaltijd voor de studenten en serveerde deze 
ook uit. Het was een leuke avond, kort maar krachtig en met een goede 
opkomst. Bijna alle OC-ouders waren aanwezig 

18-11-14 Algemene Ouderavond: Na een kort informatief praatje over de OC en 
de ouderbijdrage volgde een forumdiscussie onder leiding van Otto de 
Loor. Zes oud-studenten van de verschillende secties vertelden over hun 
ervaringen met de opleiding en ook over de aansluiting op het werkveld. 
Erg geslaagde avond,  grote opkomst, leuke discussie!  

08-12-14 Gesprek met de nieuwe directie van Ballet (Jan Linkens en Catharina 
Boon) over de samenwerking met de OC, lopende zaken die door 
ouders ervaren worden als knelpunt of juist niet. (Astrid en Madelon) 

09-12-14 Kerstversiering ophangen door de hele school (en 19-12 weer 
weggehaald) 

18-12-14 Kerstgala: organisatie van begin tot eind, in samenwerking met  
P.P. Chaudron en enkele studenten. Wederom een groot succes, goed 
georganiseerd.  

14-02-15 Open Dag SVJT. Bijna alle OC-ouders waren aanwezig, en die 
aanwezigheid is ook nuttig: wij kunnen vragen beantwoorden vanuit 
onze ervaringen met reistijden, gastgezinnen, studiebelasting etc. Een 
drukke dag, maar een zinvolle dag. De opzet om balletouders meer 
zichtbaar te laten zijn in de buurt van de balletstudio’s en de balletbalie 
werkt: veel vragen van aanwezige ouders gekregen. 

21-03-15 Aanwezigheid van drie ouders (Madelon,Robert, Astrid) bij Slotauditie 
Ballet, om informatie te geven aan aanwezige ouders, en het verzorgen 
van koffie etc.  

12-05-15 Balletles voor ouders. Altijd druk bezocht en gewaardeerd! De nieuwe 
opzet: een klassieke les door Katarina Wester én een caractèreles door 
Anne Ofman, sloeg erg aan! Vooraf, tussendoor en achteraf koffie, 
hapjes, drankjes. Ook weer een goed moment voor ouders om elkaar te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

08-07-15 Aanwezigheid bij diploma-uitreiking, bloemen en cadeaus voor 
geslaagde en scheidende leerlingen. (Madelon en Astrid) 

 

 
 
OP DE AGENDA VOOR VOLGEND JAAR: 
 
- Meer en gestructureerder overleg met de sectie-directeuren met als doel: meer 

transparantie, en duidelijkheid over de vragen die bij ouders leven 
- Werven van nieuwe OC-leden 
- Vastleggen van statuten (of uitgangspunten) voor de Oudercommissie  
- Organiseren van een Forum-avond voor de studenten van de SVJT 


