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JAARVERSLAG 2016-2017 

 
Samenstelling bestuur met taakverdeling: 
 
Ronald Verbarendse voorzitter, coördinator hulpouders 
Ingeborg Dekker secretaris, vertegenwoordiger MR, cie. identiteit 
Paul Kampfraath penningmeester, coördinator diploma-uitreiking 
Monique Kromhout lid, notulist, lief en leed 
Onno Wildeboer lid 
Gaby Hermans lid 
Gerben Berm lid 
Judith Peeters lid 
 
De OV werkt sinds april 2015 met een onderverdeling in drie commissies: 
Commissie School, Commissie Ouders en Commissie Leerlingen. 
De onderverdeling was als volgt:  
 
Commissie School: 
Ronald Verbarendse 
Ingeborg Dekker (deels) 
Paul Kampfraath 
Judith Peeters (deels) 
 
Commissie Ouders: 
Monique Kromhout 
Gaby Hermans 
Gerben Berm 
 
Commissie Leerlingen: 
Onno Wildeboer 
Ingeborg Dekker (deels) 
 
 
De commissies richten zich in het bijzonder op hun doelgroep, hiermee hoopt de 
OV meer en beter contact te leggen. 
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Vergaderingen: 
 
Het bestuur kwam in totaal 6x bijeen. 
De januarivergadering, tevens nieuwjaarsborrel, werd gehouden bij De Beurs in 
Oosterhout, alle overige vergaderingen vonden plaats in de personeelskamer van 
de school. 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op woensdag 19 oktober 2016, 
gevolgd door een goed bezochte lezing/ interview met zwemster Inge de Bruijn. 
 
Bijdrage aan schoolactiviteiten: 
 
De voorzitter hield tijdens de informatieavond een voordracht voor de ouders 
van leerlingen van klas 1. 
OV-bestuursleden waren naast een aantal hulpouders aanwezig bij alle 
schoolfeesten, bij de Open Dag en bij de diploma-uitreiking. De OV liet tijdens 
de diploma-uitreiking foto’s maken en bood deze later aan de geslaagden aan. 
Tijdens de Oelbertdag stond er – inmiddels traditie - namens de OV een 
poffertjeskraam voor de leerlingen. 
Ook verzorgde de OV bij het schooltoneel een lunch bij de generale repetitie. 
 
Activiteiten van de oudervereniging: 
 
- Het werven en inzetten van hulpouders. 
- Organisatie nieuwjaarsborrel: hierbij werden uitgenodigd rector en 

conrectoren, leden van de MR, de leerlingenraad en 
bestuursleden oudervereniging. Het bestuur OV trad op als gastheer. 

- Organisatie lezing na de Algemene Ledenvergadering. 
- Beheer van het Solidariteitsfonds 
- Ouderberoepskeuze-avond klas 3 
 
Contacten: 
 
De oudervereniging onderhield contacten met 
- rector en conrectoren (via Hanneke Blom), 
- de leerlingenraad (via commissie leerlingen), 
- de MR (via Ingeborg Dekker) 

 


