
Jaarverslag oudercommissie 
Tussen Thuis Elden 

schooljaar 2014-2015 
 

De oudercommissie van Tussen Thuis in Elden bestond bij aanvang van het schooljaar 

2014-2015 uit 4 leden, te weten Els Broere (voorzitter), Nicky Nillesen (lid), Lotte Topper 

(lid). Na 6 jaar en niet meer herkiesbaar heeft Elena Speelman de functie van voorzitter neer 

moeten leggen en is in september 2014 uit de oudercommissie vertrokken.  

Voor de Troubadour heeft Marianne Boschman een half jaar zitting genomen in de 

oudercommissie. Deze plek is bij het afsluiten van schooljaar 2014-2015 nog niet opgevuld. 

 

De oudercommissie Elden behartigt de belangen van 2 locaties;  De Troubadour en De 

Jozefschool. De verdeling is gelijkwaardig, 2 ouders van De Troubadour en 2 ouders van De 

Jozefschool. 

 

Als personeelslid, is gedurende dit schooljaar aanwezig geweest bij de vergaderingen Marlijn 

Hoogenberk (De Troubadour).  

Er is 4 keer vergaderd dit schooljaar, waaronder een bijeenkomst om de Tussen Thuis dag 

voor te bereiden.  

Dit jaar vond er géén gemeenschappelijke jaarvergadering met de locatie Rijkerswoerd 

plaats. 

 

Tijdens onze vergaderingen hebben we onder andere de volgende zaken besproken: 

 

Contracten/tariefverhoging 

In schooljaar 2013-2014 zijn de tarieven niet omhoog gegaan. In dit schooljaar zullen de 

tarieven worden verhoogd van 5,85 euro naar 6,00 euro. De tarieven voor incidentele 

opvang zullen worden verhoogd naar 6,50 euro. 

 

Continurooster Troubadour 

Op de Troubadour is er een continurooster ingevoerd. Er helpen twee leidsters van de 

Tussen Thuis bij het overblijven. De kosten daarvan worden doorberekend aan ouders via 

een vrijwillige bijdrage. 

 

Sociale media, mobiele telefoons 

De Tussen Thuis heeft een eigen Facebook pagina, deze is alleen opgesteld voor ouders die 

zich daarvoor aanmelden. Er worden alleen foto’s geplaatst na toestemming van ouders. 

Het meenemen van de mobiel door kinderen wordt afgeraden, kinderen zijn bereikbaar via 

de TussenThuis. Bij misbruik/te veel gebruik worden ze bewaard door de leidsters. 

 

Evaluatie vakanties 

Na iedere vakantie bespreken we het verloop en de eventuele knelpunten van de 

vakantieopvang. De vakantieopvang vindt plaats in Elden, op de woensdag en vrijdag kan er 

worden uitgeweken naar de locatie Rijkerswoerd.  

 

  



Jaarfeest 

Het jaarfeest vond plaats aan het einde van het schooljaar, in juni. Het was mooi weer en 

druk bezocht. De kinderen van de Troubadour hebben een musical geschreven en 

opgevoerd. Er werd onder andere geschminkt, geknutseld en er waren hapjes. 

 

Personeel 

Om de projecten van Lydian van De Troubadour uit te wisselen met de Jozefschool heeft 

Erica een aantal weken op de Troubadour gewerkt en Marleen een aantal weken op de 

Jozefschool. 

 

Locatie Jozefschool 

Er zou sprake zijn van asbest in het pand, opgemerkt bij het controleren van de kachel. 

Alles is verwijderd en er is verder bij voor en -nametingen geen asbest geconstateerd. 

Er zijn geen personeelsleden of kinderen blootgesteld geweest aan de asbest.  

 


