
 

 

 

 

 

 

Instructie commissies 2015-2016  
 

Leden commissie 

Elke commissie bestaat uit een aantal teamleden (leerkrachten) en ouders. Op bijgaand activiteiten- 

overzicht kun je zien welke teamleden er in een commissie zitten. Tevens kun je hier zien welke andere 

ouders in de commissie zitten en wat hun contactgegevens zijn. 

 

Start commissie 

Het is belangrijk tijdig te starten met de commissie. Sommige voorbereidingen nemen namelijk veel tijd in 

beslag. Om meer beeld te krijgen van alle voorbereidingen zijn er mappen in te zien van voorgaande jaren. 

Deze mappen zijn te vinden in de kast tegenover de kamer van Jan Bergmans. Voor zover aanwezig zijn de 

digitale documenten van voorgaande jaren op te vragen bij de secretaris. 

 

Voordat de commissie van start gaat is het raadzaam de taken onderling te verdelen. Waarbij iemand 

verantwoordelijk is voor het budget, iemand voor de administratie/notulen en iemand een aanspreekpunt is 

voor het bestuur van de oudervereniging.  

 

Budget commissie 

Aan de hand van de uitgaven van voorgaande jaren heeft het bestuur een budget vastgesteld voor alle 

commissies (begroting). Het is de bedoeling dat de commissies binnen het budget blijven. Mocht het zo 

zijn dat het budget overschreden gaat worden, omdat er bijvoorbeeld iets heel anders wordt 

georganiseerd dan voorgaande jaren of omdat iets extra moet worden aangeschaft, dan kan de commissie 

een verzoek tot verhoging van het budget indienen bij de penningmeester. 

 

Betalingen 

Bij aanvang van de commissie kan er gekozen worden het geld contant in een enveloppe te krijgen, of zelf 

voor te schieten en naderhand terug te krijgen. Bij beide varianten geldt zonder bon, geen geld! Probeer 

altijd aparte bonnen te laten maken en geen verzamelbonnen met “eigen” goederen. Bewaar alle bonnetjes 

goed. Om de financiële administratie goed bij te houden is er een voorbeeld uitgaven-overzicht 

toegevoegd. 

 

Na afronding van de activiteit overhandigt het commissielid die verantwoordelijk is voor de uitgaven, alle 

bonnetjes aan de penningmeester. Indien er inkopen via marktplaats o.i.d. worden gedaan, graag een 

printje maken van het bod of mailwisseling met verkoper, zodat deze als bewijs voor de aankoop kunnen 

worden overhandigd.  

 

Om de uitgaven overzichtelijk te houden dient een Excel overzicht te worden ingevuld met vermelding van: 

winkelnaam, type uitgaven (bijvoorbeeld spelletjes, eten/drinken, versiering, etc.) en het bedrag. Dit 

hebben we nodig om de uitgaven per soort bij te houden en zo nodig de begroting voor de komende jaren 

bij te stellen. Zie bijlage voor een voorbeeld.  

 

Graag de bonnetjes en het overzicht in Excel binnen 2 weken na afronding van de activiteit in een envelop 

bij de penningmeester inleveren. Op basis van de ingeleverde bonnetjes en het ontvangen voorschot wordt 

het bedrag van de afrekening bepaald.  

 



Als het tussentijds vragen zijn over de begroting, de bonnetjes, het invullen van Excel, kun je altijd 

contact opnemen met de penningmeester.  

 

Communicatie 

Binnen het bestuur is Marion McCormack het aanspreekpunt voor de commissies. Zij begeleidt en 

ondersteunt de commissies. Het is de bedoeling dat elke commissie haar op de hoogte houdt van de 

voortgang. Aanschaffen van nieuwe materialen graag in overleg met Marion, om zo dubbele aankopen te 

voorkomen.  

 

Carina Kuijpers zal (eventueel) contact opnemen per mail voor de voortgang of evaluatie van een 

commissie, zodat dit verwerkt kan worden in de nieuwsbrief. Eerdere inbreng hiervoor is altijd welkom. 

 

Materialen 

De oudervereniging beschikt over een groot aantal (spel)materialen en versiering wat in afgelopen jaren is 

verzameld. De materialen liggen opgeslagen op de zolder van school. Op de deur van de zolderkast hangt 

een overzicht waar alles ligt en wat er allemaal ligt. Indien nodig, worden nieuwe materialen aangekocht. 

Het spreekt vanzelf dat alles na gebruik weer netjes op z’n plek wordt teruggelegd. 

 

Eten en drinken 

Vanwege klachten in voorgaande jaren, verzoeken wij jullie niet te bezuinigen op het inkopen van eten en 

drinken. Hierbij is het belangrijk vooral ook op de kwaliteit te letten. Koop wat je voor je kinderen thuis 

ook zou kopen. Let hierbij ook op een goede combinatie van gezonde en wat minder gezonde snacks. 

 

Na schooltijd 

Als je wilt versieren op school, wilt vergaderen of om wat voor andere reden dan ook in school aanwezig 

moet zijn ’s avonds of in het weekend, dan kun je dit opschrijven in de bureau-agenda op de kamer van Jan 

Bergmans. Dit om dubbelingen met andere afspraken te voorkomen. Bij vergaderingen kan koffie/thee 

gehaald worden in het keukentje. Graag wel kopjes e.d. daarna in de vaatwasmachine te zetten. 

 

Schoolkleding 

Om herkenbaar te zijn als basisschool de Wilakkers heeft de oudervereniging een aantal T-shirts in de 

huisstijl van de Wilakkers aangeschaft. Deze kunnen ter beschikking worden gesteld aan hulpouders. Let 

wel: deze kleding wordt in bruikleen gegeven en dient weer schoon terug te worden gelegd. De 

schoolkleding is te vinden in de kast van de OR tegenover de kamer van Jan Bergmans. Svp op lijst in kast 

aangeven als je kleding hebt meegenomen.  

 

Attenties 

Wij vinden het als oudervereniging belangrijk dat ouders die helpen op school worden gewaardeerd. Als 

commissie zijnde is het dus belangrijk ook de andere ouders die meehelpen (en die dus niet in de 

commissie zitten) te bedanken door middel van een (fris)drankje, stukje vlaai, nootjes, ijsje (etc.) tijdens 

de activiteit waarbij ze helpen of bijv. een kleine attentie achteraf.  

 

Evaluatie 

Na afloop van de activiteit komt de commissie nog eenmaal bijeen om te evalueren. Bijgaand is een 

evaluatieformulier bijgesloten. Als de evaluatie is afgerond moeten de mappen in de OR-kast worden 

bijgewerkt met alle documenten en wordt alle digitale informatie van de commissie doorgestuurd naar 

Marion McCormack ten behoeve van het digitale archief. De financiële verantwoording en de bonnen 

kunnen worden afgegeven bij de penningmeester of worden gelegd in de OR postbak (in de kamer van Jan 

Bergmans). 

 


