
Even voorstellen.. de Ouderraad  

 

De oudervereniging (OV) van Kristalla  
Alle ouders/verzorgers van kinderen op Kristalla zijn automatisch lid van en vormen samen een 
oudervereniging. De OV wordt bestuurd door een ouderraad, gekozen uit de ouders. De OV behartigt 
de belangen van de ouders/verzorgers en ondersteunt het team bij het organiseren van allerlei 
schoolactiviteiten. De oudervereniging bestaat op dit moment uit 5 ouders/verzorgers 
en 2 stamgroepleiders. De leden zijn ouders/ verzorgers van kinderen die onderwijs volgen 
op Kristalla.  
 

Mijn naam is Wieny Kok. Ik 
woon in Emmerhout, ben 
getrouwd met Harold Kok. 
Samen hebben wij twee 
kinderen. Daan (9 jaar) en 
Yara (3 jaar). 
Ik ben sinds 2016 lid van 
de oudervereniging. Sinds 
2017 ben ik ook 
penningmeester. Op dit 
moment deel ik deze "rol" 

samen met Wendy Meesters. 
De oudervereniging Kristalla houdt zich bezig met de 
leuke activiteiten en ideeën op school. Door de 
ouderbijdrage en het ophalen van het oud papier 
zorgen wij ervoor dat dit geld goed wordt besteedt.  

Mijn naam is Heleen 
Heuving, ik ben getrouwd 
met Ben, moeder van Finn 
(brugklas) en Lieke (groep 
6) en werk in de zorg. 
Ik ben nu 2 jaar actief in 
de OR, het eerste jaar als 
lid en sinds afgelopen 
schooljaar als voorzitter. 
Daarnaast hou ik me bezig 

met de avondvierdaagse en help mee bij overige 
activiteiten. 

 

Ik ben Nicole Swieters 
woon al 17 jaar samen 
met Emil Kroezen. Ik ben 
de moeder van Niels en 
Julian Kroezen (groep 7 
en 5). Inmiddels zit ik al 
een paar jaartjes in de 
oudervereniging, ik heb 
een eigen kapsalon en 
plan mijn eigen uren 

waardoor ik ook vaak op school kan helpen..  
Binnen de OR doe ik samen met Wendy de 
versieringen/aankleding in school. 
Daarnaast organiseer ik Sinterklaas, attenties, en 
dingen rondom Pasen. Ook ben ik luizen- en boeken 
moeder.. 

Ik ben Henrieke Levinga, 
getrouwd met Jan Jaap en 
moeder van Jafeth (groep 6), 
Joëlla (groep 5), Jedidja (groep 
3) en baby Joanan. Ik werk als 
(obstetrie) verpleegkundige op 
de kraam- en verloskamers 
van het Scheper Ziekenhuis. 
 
Binnen de OR ben ik 
voornamelijk verantwoordelijk 

voor het regelen van de avondvierdaagse en het in 
roosteren van ouders voor het oud papier lopen. 
Daarnaast help ik, waar ik kan, mee met het 
voorbereiden van de andere taken die wij als OR 
regelen.  

Ik ben Wendy Meesters, getrouwd en heb 2 kinderen. Lotte zit in de Vossen groep 6 

en Lars zit in de Apen groep 4. 

Ik werk als (wijk)verpleegkundige in de thuiszorg. 

Binnen de OR ben ik penningmeester samen met Wieny Kok. Ik verzorg de 

boodschappen die dan ook vanuit de OR worden aangeboden en worden bekostigd 

door het ophalen van oud papier en de ouder bijdrage. 

Samen met Nicole verzorg ik de aankleding op school, bv Pasen en kerst of een 

thema (voorjaar). 

 



 
Doelstelling  
De vereniging heeft als doel het 
ondersteunen van teamleden bij de 
organisatie van de diverse activiteiten. 
Daarnaast wil de oudervereniging  
Kristalla, waar mogelijk, financiële 
middelen inzetten voor uitgaven die niet 
door de school begroot kunnen worden. 
Het gaat dan om eenmalige uitgaven van 
educatieve aard, zoals bijvoorbeeld een 
speeltoestel, extra materialen of 
projecten. 

Ouderbijdrage  
Elk schooljaar wordt er een vrijwillige ouderbijdrage (€25,00 per 
kind per jaar) gevraagd. U ontvangt in september hierover een 
brief. Mocht dit voor u problemen opleveren, neem dan gerust 
contact op met de schoolleiding. Er is altijd wel een oplossing 
mogelijk. Het is bijvoorbeeld mogelijk deze bijdrage te verrekenen, 
door mee te helpen met het halen van oud papier.  
Daarnaast wordt er een bijdrage per leerling gevraagd voor 
schoolreisjes (€7,50) en schoolkamp voor de 
bovenbouw (€80,00). U ontvangt gaandeweg het schooljaar bericht 
over betalingstermijnen.   
Goed om te weten is dat de gemeente Emmen extra ondersteuning 
biedt aan huishoudens met een beneden gemiddeld inkomen. Als 
dit bij u het geval is, dan kunt u gebruik maken van een aantal 
regelingen, onder andere de participatiewebshop. Meer informatie 
kunt u vinden 
via www.leergeld.nl of www.participatiewebshop.emmen.nl. Ook 
kunt u met vragen hierover terecht bij de schoolleiding.  
Van de jaarlijkse ouderbijdrage, de oud papier opbrengsten en 
eventuele extra acties worden onderstaande activiteiten betaald.  
• Lichtjesfeest  
• Sinterklaas  
• Kerst  
• Pasen  
• Koningsspelen  
• Bijdrage voor schoolreisje/ -kamp  

Oud papier  

Een deel van de uitgaven die de 

vereniging doet, komt van de oud papier 

inkomsten. Tien keer per jaar wordt er 

door een aantal ouders op 

donderdagavond om 18:00 uur een paar 

uur mee gelopen om het oud papier in te 

zamelen.  Wanneer u meeloopt 

met het oud papier, kan u aanspraak 

maken op het niet betalen van een 

ouderbijdrage voor 1 leerling.   

Tot slot  
Ouders/ verzorgers spelen een belangrijke rol in en om de school. 
Dus, lijkt het u (als ouder, verzorger, opa/oma, enz) ook leuk om een 
keer mee te helpen of hebt u een leuk idee, aarzel niet en 
laat één van ons het weten, alle hulp is welkom!   
U kunt zich opgeven bij bovenstaande ouders of via de leerkracht 
van uw kind(eren).  
 

 

 
Waarvoor kunt u zich opgeven:  

WAT  WANNEER  HOE VAAK  HOEVEEL P.   
PER KEER  

TOTAAL AANTAL  P. NODIG  

Luizenpluizen  Dinsdagochtend   
  

Na elke 
vakantie, 2 
weken later na 
controle  

4 p.   4-6 p.  

Boeken ruilen  Dinsdagochtend  1x per 2 
weken  

2 p.   2-8 p.  

Oud papier  1e Donderdag 
avond v/a 18.00 uur  

10x per jaar  
  

6 p.   30-60 p. (hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd 😉 ) 

Aankleding/ versieren 
school  

In overleg  7/8x per jaar  4 p.   4-12 p.  

 

http://www.leergeld.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/

