
De Tweemaster Evenmentencommissie  

Wat is de Tweemaster Evenementencommissie (Tweco)? 

De Tweco is dé schakel tussen de gezamenlijke ouders en de school. Zij organiseert verschillende 

activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders meer te betrekken bij onze 

school. Ouders die betrokken zijn, denken en praten mee waardoor zij positief kunnen bijdragen aan 

het schoolleven en het onderwijs. Waar het kan, wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen 

prettiger te maken. De ouderbijdrage biedt daarvoor de middelen. De Tweco onderhoudt contact met 

de MR (medezeggenschapsraad) en de achterban (alle ouders). Het doel van de Tweco is het 

ondersteunen van het team met activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat.  

 

De leden  

Gerard Doustraat 

Monique van Berkel 

Helmy Dofferhoff 

Ingrid Groenhart 

Mariëlle Hultzer 

Vanessa Maagdenberg 

Maaike Bierman 

Irma de Witt Hamer 

Geraldine ter Linde 

Tamara Nadin 

Nassaupark 

Edith van den Boomen 

Lisette v/d Lans 

Pieta Minnee 

Bianca Smal– Secretaris 

Marcel Roest – Penningmeester 

Marlieke en Maarten Oord 

Marjelle Vink – Voorzitter 

 

Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden om zitting te nemen in de raad. De Tweco 

overlegt, samen met één lid van het team, ongeveer drie-vier keer per jaar. 

 

Ouderbijdrage 

De Tweco beheert de ouderbijdrage die u jaarlijks betaalt. Hiervan worden onder andere de volgende 

activiteiten betaald: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreis, klassenuitjes, sportdag en eindfeest. De 

Tweco springt ook financieel bij voor zaken die niet passen binnen het budget van de school, maar 

eigenlijk onmisbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn medefinanciering inrichting schoolplein en 

vervangen audio apparatuur. 

 

Activiteiten van de Tweco 

De activiteiten van de Tweco zijn verdeeld over verschillende commissies waarin leden van de Tweco 

en van het team zitten. Deze commissie worden aangevuld met ouders die zich hebben opgegeven 

als vrijwilliger. De betreffende Tweco-leden koppelen tijdens de vergadering terug wat de stand van 

zaken is in de betreffende commissie. De commissies hebben buiten de vergaderingen van de Tweco 

zelf hun eigen overleg. De verdeling van de commissie vindt u hier (link maken).  

 

 

 



Algemene ouderavond 

Eén keer per jaar legt de Twec verantwoording af aan de ouders door middel van een algemeen- en 

financieel jaarverslag. Bekijk hier het Jaarverslag schooljaar 2014-2015. (link maken). Dit wordt 

gedaan tijdens een Algemene Ouderavond. Op deze avond wordt het jaarverslag gepresenteerd.  

Daarnaast is er een andere activiteit zoals bijvoorbeeld een pubquiz, spreker of workshop.  

 

Meehelpen? 

Samen met vele andere ouders, die aangegeven hebben graag te willen helpen, kunnen de Tweco- 

commissies hun activiteiten uitvoeren. Zou u het ook leuk vinden om tijd in te zetten, om hulp te 

verlenen bij één of meerdere activiteiten van school? Neem dan contact op met een van de leden in 

de betreffende commissie of via tweco@tweemasterlisse.nl Vermeld hierbij duidelijk om welke locatie 

het gaat. 

 

 

 

 

 

Op de foto ontbreken helaas Marieke, Maarten en Tamara. 

mailto:tweco@tweemasterlisse.nl

