
  

 

Activiteitencommissie Kindcentrum De Fontein 

 

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit 2 teams:  

 Projectteam  

 Activiteitenteam  

Het projectteam: 

Bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Deze deelnemers komen vanuit beide locaties. Binnen het 

projectteam is er een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden. De functie van 

voorzitter en secretaris worden vervuld door leden van verschillende locaties, dus 1 van de 

Lijsterhof en 1 van de Burgthof. Deze vormen het aanspreekpunt en zijn de ogen en oren voor 

elke locatie. De penningmeester kan afkomstig zijn van beide locaties. De ideale verdeling zou 

3 leden van elke locatie zijn. 

Het projectteam vergadert volgens schema onder begeleiding van Jannet van Viegen. Deze 

vergaderingen staan gepland op de schoolkalender en indien noodzakelijk worden er extra 

vergaderingen ingepland. De leden dienen de vergaderingen bij te wonen, met uitzondering 

van ziekte etc. Het organisatieteam (projectteam) overlegt met de werkgroepen over de 

uitvoering van de activiteiten. Leden moeten hiervoor overdag beschikbaar kunnen zijn zodat 

zij kunnen overleggen met de leerkrachten.  

Het projectteam ondersteunt de leerkrachten met het bedenken, voorbereiden en uitvoeren 

van de activiteiten. Dit volgens de begroting die door het projectteam is vastgesteld en 

goedgekeurd is door de MR. 

 

Het activiteitenteam: 

Bestaat uit ouders van beide locatie die helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Dit kan 

zowel in de voorbereiding als tijdens de activiteit zelf zijn. Er wordt een vraag gesteld in de 

Whatsapp groep vanuit het projectteam. Bijvoorbeeld: wie wil en kan helpen op (datum en 

tijd) met het klaarzetten van koffie en thee en het uitdelen daarvan. Het kan ook zijn dat we 

vragen wie er kan helpen bij een activiteit, bijvoorbeeld bij koningspelen.   

 

Het projectteam schakelt tussen de leerkrachten/werkgroepen en het activiteitenteam die de 

activiteit ondersteunt. 

 

Het project team bestaat uit:  

Lijsterhof:  Linda Haverkamp en Miranda Lutgens  

Burgthof:  Maaike Kox, Ramona Foppen, Jenneke van de Beek en Afranina de Wolf  

 

 

Wij zijn op zoek naar leden voor het activiteitenteam ! 

 

Lijkt het jou leuk om meer betrokken te worden bij de activiteiten van onze school? Mogen wij 

jou als één van de eerste vragen of je kan helpen bij een activiteit? Laat het ons dan weten. 

 

Mail ons via: acdefontein@gmail.com 
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