
Oudercommissie obs de Feniks 
 

De oudercommissie ondersteunt het lerarenteam bij het organiseren van  
binnen-en buitenschoolseactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan onder andere Sinterklaas,  

het Paasontbijt, de avondvierdaagse en het versieren van de school. 
 

 
De oudercommissie 
 
De Oudercommissie vergadert ongeveer eens in de zes weken, over praktische en financiële zaken. 
Ook probeert de Oudercommissie te signaleren wat er bij de ouders leeft op school. 
De vergaderingen zijn openbaar. Nieuwe leden zijn welkom. Kom gerust een kijkje nemen op een 
vergadering of meld u aan bij een van de OC-leden of via ons e-mailadres (oc@defeniks.02g2.nl) 
De Oudercommissie bestaat uit maximaal 20 personen. 
 
Het oc-team van obs de Feniks in het schooljaar 2017-2018 
 
Petra de Vries (voorzitter), Linda Klok (secretaris), Boaz Polderman (penningmeester), Alyt Landman 
(directeur obs de Feniks), Petra van Dijk (vanuit het lerarenteam), Hiske Olthof (vanuit het 
lerarenteam), Monique Bakker, Jolanda Sievers, Karin Brouwer, Mirjam Nijburg, Sippy van der Meer, 
Diane Huisken, Anna Osseweijer, Elvira Faber-Deinum en Joost Waas.   
 

    
 
Vergaderingen van de Oudercommissie: 
 
9 oktober 2017 
27 november 2017 
15 januari 2018 
5 maart 2018 
23 april 2018 
11 juni 2018 
 
De vergaderingen beginnen om 19.45 uur in de lerarenkamer en zijn openbaar. Bij interesse bent u 
van harte welkom om aan een vergadering deel te nemen.  
 
Ouderbijdrage 
 
Ook int en beheert de Oudercommissie de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt 



voor zinvolle en leuke zaken in de school ten gunste van alle leerlingen, denk aan het 
sinterklaasfeest, de kinderboekenweek, eten/drinken tijdens de koningsspelen, laatste schooldag, 
kerstviering, aankleding van school met o.a. sinterklaas en Kerst.  
De bijdrage is €18,- per kind. Ieder schooljaar krijgt u een verzoek om te betalen. U kunt op twee 
manieren betalen: 
 
1. Overschrijven naar girorekening NL81INGB0003605604 t.n.v. oudercommissie OBS de Feniks te 
Groningen.Wilt u duidelijk naam + achternaam + groep van uw kind(eren) vermelden bij het 
betalingskenmerk. 
2. Contant; ieder schooljaar in oktober kunt u contant betalen tijdens zittingen van de 
Oudercommissie. De data voor de zittingen worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief en 
“mijnschoolinfo”. 
 
Verslaglegging 
 
Jaarlijks doet de Oudercommissie verslag van haar activiteiten en legt zij verantwoording af over 
het door haar gevoerde beleid zowel inhoudelijk als financieel. Deze jaarverslagen zijn te vinden op 
de schoolwebsite onder het kopje 'oudercommissie'.  
 


