
De oudercommissie  
 
Op “De Akker” hebben we een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit negen 
personen. De leden worden gekozen uit ouders die kinderen op onze school hebben.  
De oudercommissie bestaat uit ouders die meedenken en meehelpen om alles op het gebied 
van extra activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld bij de organisatie van 
feesten, sport-activiteiten, het sinterklaasfeest, overblijven etc.  
 
Verdere taken van de ouderraad:  
- Advies aan de medezeggenschapsraad of aan de oudergeleding in de 
medezeggenschapsraad, over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.  
- Het bevorderen van een goede relatie tussen de school en de ouders - het verzorgen van 
informatie aan de ouders. 
- Het geven van hulp bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
- Het motiveren van de ouders om hulp te geven bij deze activiteiten.  
- Het geven van ondersteuning aan (nieuwe) ouders in hun contacten met de school.  
 
Dit alles gebeurt in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De 
oudercommissieleden stemmen onvoorwaardelijk in met de grondslag en identiteit van het 
schoolbestuur. Al hun activiteiten worden aan deze grondslag getoetst.  
De oudercommissie komt voor de uitoefening van haar taak zo vaak bijeen als de voorzitter 
of de schoolleiding dit nodig vindt.  
Bij een oudercommissievergadering is er een leerkracht aanwezig. Van alle vergaderingen 
wordt een verslag gemaakt. De oudercommissie brengt ieder jaar een jaarverslag uit van zijn 
activiteiten van het afgelopen jaar.  
In het begin van het schooljaar ontvangen ouders bij de schoolgids een formulier waarop 
allerlei activiteiten staan waarbij extra hulp nodig is.  
Om de activiteiten goed te laten verlopen kunnen we uw hulp niet missen. Leg daarom het 
formulier niet ongelezen opzij maar ga bij u zelf na waarmee u ons helpen kunt. Wij rekenen 
op u !  
 
Mocht u tips, vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd één van de leden aanspreken.  
U kunt ook mailen naar: oc.deakker@cnsputten.nl 
 

Leden oudercommissie: 
Bertrik van de Kolk      Woutina Ruitenberg 
Erika van den Hoek    Bea Timmer 

Ghita van de Kamp     Karina Hamstra 

Ingeborg van Steeg     Dagmar van Leeuwen 

Femke Langereis     

 

Daarnaast zoekt de oudercommissie nog een klus coördinator. Spreek gerust iemand van de 

OC aan of mail naar oc.deakker@cnsputten.nl 
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Adressen leden oudercommissie: 
 
Mw. G. van de Kamp (voorzitter) 
Veldstraat 44, 3881 JP Putten 
  
Mw. W. Ruitenberg (secretaresse) 
Pinnenburgerweg 38, 3881 VD Putten 
 
Dhr. B. van de Kolk (penningmeester, VACANT) 
Voorthuizerstraat 29, 3881 SB Putten 
Tel: 0341-362544 
vande_kolk@hetnet.nl 
  
Mw. E. v.d. Hoek  (luizen coördinator) 
Da Costastraat 10, 3881 JH Putten 
Tel: 0341-842590 
  
Mw. I. van Steeg (overblijf coördinator) 
Vondelstraat 13, 3881 XA Putten 
Tel: 06-20536990 
 
Mw. F. Langereis 
Jac Catsstraat 91, 3881 XN Putten 
 
Mw. B. Timmer 
Voorthuizerstraat 19, 3881 SB Putten 
 
Mw. K. Hamstra  
Bilderdijkstraat 6, 3881 WD Putten 
 
Mw. D. Van Leeuwen 
Vondelstraat 14, 3881 XB Putten 
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