
Ouderraad De Vaart 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Charlotte Romijn 
en ik ben moeder van Anne en 
Lisa (middelbare school) en 
Merel (groep 5/6 B). Ik werk als 
Coördinator Communicatie bij 
Bibliotheek Rijn en Venen. Sinds 
een jaar ben ik voorzitter van 

Ouderraad De Vaart. Ik kijk er naar uit om dit jaar 
weer een hoop activiteiten te organiseren voor 
alle kinderen, samen met enthousiaste groeps- en 
hulpouders! 

 
Ik ben Chantal Hoogenes-
Lankamp, moeder van Christina 
(groep 3/4C) en Steven (groep 
1/2D). In de Ouderraad ben ik 
de secretaris. Ik ben lid van de 
Ouderraad, omdat ik graag 
betrokken ben bij school en 
graag help met het organiseren 

van leuke activiteiten voor kinderen op school. 
Afgelopen jaar was het eerste jaar als Ouderraad 
van de nieuwe school, dit was extra uitdagend 
door corona. Ook met de extra uitdagingen 
hebben we voor de kinderen, samen met de 
werkgroepen, leuke activiteiten kunnen 
organiseren. Dit schooljaar gaan we er een leuk 
jaar van maken, met verschillende activiteiten. 
 

Ik ben Erik van Klinken. Vader 
van Kalle uit groep 4 en Elzemiek 
in groep 1-2. In de ouderraad 
pak ik de rol van 
Penningmeester op en draag ik 
steentje bij aan de leuke 
activiteiten die ieder jaar 

georganiseerd gaan worden. 
 
Hallo, ik ben Sanne Stuijt onze 
kinderen zitten in groep 1/2 en 
3/4. Ook dit jaar heb ik weer 
veel zin in het organiseren van 
leuke activiteiten voor alle 
kinderen van De Vaart! Een 
nieuwe school maar wel een 

ouderraad die al één jaar staat, we gaan er voor! 
 

Beste ouders, mijn naam is 
Fabian de Jong, vader van 
Kayleigh, groep 1/2C en 
Eleanora, groep 3/4c. 
Vorig jaar zijn we gestart met de 
nieuwe Ouderraad, dit jaar gaan 
we dit vol enthousiasme 
doorzetten. We gaan er weer 

een mooi jaar met veel activiteiten van maken, en 
ik hoop op enthousiaste ouders voor de te vormen 
werkgroepen en hulpouders. Bij vragen kunnen 
jullie mij altijd benaderen. 
 

Ik ben Saskia van Heusden, 
moeder van Hannah (groep 6) en 
Bas (groep 2). Betrokkenheid bij 
school vind ik belangrijk en 
daarom wil ik mee helpen om 
nieuwe tradities bij De Vaart te 
creëren. Afgelopen jaar heb ik 
samen met de enthousiaste 

ouders van de nieuwe ouderraad van De Vaart, al 
enkele activiteiten mogen organiseren. Helaas 
werden we enorm beperkt door Corona. Maar dit 
jaar gaan we met elkaar mooie activiteiten voor 
onze kinderen organiseren! 

 
Ik ben Marcella Karstens en ben 
de moeder van Julia (groep 4) 
en Amy (groep 1). Sinds vorig 
jaar ben ik onderdeel van de 
O.R. van De Vaart. Mijn eigen 
basisschooltijd herinner ik mij 
nog goed. Ook mijn eigen 

moeder was erg betrokken bij school en bevlogen 
om er voor te zorgen dat het een onvergetelijke 
tijd zou zijn. En dat is gelukt! Ik vind dit ook 
belangrijk voor mijn kinderen en vind het daarom 
erg leuk om mijn steentje bij te dragen. Ik kijk dan 
ook enorm uit naar het komende schooljaar 
waarin we hopelijk zo veel mogelijk activiteiten 
kunnen organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Ouderraad   

Hoe zit dat in elkaar? 
 
De Ouderraad heeft een coördinerende rol. De 
activiteiten worden georganiseerd door 
werkgroepen. Per activiteit stellen we een 
werkgroep op die meedenkt over de invulling van 
een activiteit en helpt met praktische zaken 
richting de activiteit. Groepsouders worden als 
eerste gevraagd deel uit te maken van één van de 
werkgroepen. Vanuit de Ouderraad zal steeds 
iemand de coördinatie van een werkgroep op zich 
nemen.  
 
Op de dag van de activiteit zelf zijn er vaak 
hulpouders nodig om te helpen. Ouders krijgen 
vanuit de werkgroep de vraag zich daarvoor op te 
geven. Op deze manier creëren we een grote 
groep helpende handen!  
 

Gezocht:   

Groepsouders 
 
Vorig jaar hebben we de hulp van groepsouders 
helaas niet goed kunnen inzetten. De maatregelen 
zorgden ervoor dat we een hoop met minimale 
inzet van ouders moesten organiseren. Daarom is 
er dit jaar voor gekozen eerst de groepsouders van 
vorig jaar de kans te geven zich opnieuw aan te 
melden als groepsouder. Een hoop hebben dat 
gedaan, dank daarvoor!  
De ouders van de groepen die nog geen 
groepsouder hebben zullen daarover apart bericht 
ontvangen via de leerkracht en kunnen zich alsnog 
opgeven.  
 
Als groepsouder ondersteun je de groep én 
leerkracht bij het organiseren van activiteiten. Je 
bent dan de schakel tussen ouders, leerkracht en 
Ouderraad. Daarnaast benaderen we je als eerste 
om te helpen bij activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld:   

de ouderbijdrage 
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 21/22 
blijft gelijk en bedraagt € 27,50 per kind per jaar, 
ongeacht het aantal kinderen. Dit bedrag is 
exclusief schoolreis, excursies en schoolkamp 
groep 8.  
 
Het bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Sinterklaas    €5,00 
- Diversen    €4,50 
- Culturele activiteiten €4,00 
- Kerst     €4,00 
- Pasen    €3,00 
- Koningsspelen   €3,00 
- Bijdrage Schoudercom  €2,00 
- Attenties leerkrachten  €2,00 
 
De post ‘Diversen’ bestond vorig jaar uit een 
aantal extra’s zoals de ijscoman aan het einde van 
het jaar en de bloembollen na de lockdown. 

 
 


