
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezocht:  Secretaris Oudervereniging De Schakelouders!   
 

 

Oudervereniging De Schakelouders (OV) is voor aankomend schooljaar op zoek 
naar een nieuwe Secretaris (m/v). 
 
De OV is een groep enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief 
inzet om op de school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te 
organiseren. 
De activiteiten worden door commissies gepland en georganiseerd. Eigenlijk 
altijd gezamenlijk met een of meerdere leerkrachten. We zijn betrokken bij onder 
andere Verkeer, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreisjes en 
Avondvierdaagse. Veel activiteiten worden bekostigd vanuit de Ouderbijdrage. 
Ook de administratie, het beheer en verantwoording van de vrijwillige 
ouderbijdrage wordt verzorgd door de OV.  
De (volledige) OV vergadert ongeveer 7 keer per jaar in de avond op school. De 
vergaderingen worden bijgewoond door één van de locatiedirecteuren, Martijn de 
Glopper of Marlous van Loosbroek. 
 
De secretaris maakt deel uit van het bestuur van de OV en denkt in die rol mee 
over de lopende zaken, voert zelf zaken aan en voert extra taken uit wanneer 
nodig. Bereidt samen met de voorzitter, vicevoorzitter en de penningmeester de 
vergaderingen voor en zorgt o.a. voor het opstellen van de agenda van de 
vergaderingen, het notuleren van de vergaderingen en het inschrijven en 
uitschrijven van leden bij de Kamer van Koophandel. De secretaris kan wel, maar 
hoeft geen deel te nemen aan werkgroepen (organisatie activiteiten). 
Spreekt een intensiever contact met school en de schoolleiding je aan of wil je 
graag meer achter de schermen een bijdrage leveren, dan is een functie binnen 
het bestuur van de OV een uitgesproken mogelijkheid om dit te verwezenlijken. 

 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de OV en heb je belangstelling 
om secretaris te worden, kun je contact opnemen met Ilona den Boer op 06-
21400026. Natuurlijk kun je ook altijd even mailen naar or@kbsdeschakel.nl.  
Voor de functie van secretaris ben je in het bezit van een vlotte pen, je bent 
secuur, meedenkend, oplossingsgericht en besluitvaardig. 
 
Het belangrijkste is echter dat je hart voor de school hebt! 


