
KENNISMAKEN 
MET DE OUDERRAAD VAN HET VEURS LYCEUM 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Normaal gesproken zou een vertegenwoordiging van de ouderraad bij de start van het 

schooljaar aanwezig zijn bij ouderavonden om met u kennis te maken. Helaas loopt dat dit 

jaar anders! We willen ons uiteraard wel graag aan u voorstellen, zodat u ons kent en u ons weet 

te vinden. 

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn acht ouders die zeer betrokken zijn bij het Veurs Lyceum en al even in de ouderraad zitten. 

We stellen ons natuurlijk graag aan jullie voor! Wie zijn we? Wat doen we? Waar staan we voor? 

 

Waar staat de ouderraad voor? 

Verantwoordelijk 

De ouderraad draagt – door kennis en ervaring – bij aan de ontwikkelingen binnen de school en wil 

aansluiten bij de werkelijkheid van leerlingen en docenten van vandaag. Kortom: vanuit de 

verantwoordelijkheid van ouders bijdragen aan een lerende school die in ontwikkeling blijft. 

 

Betrokken 

De ouderraad hecht eraan dat de school de vertrouwde, veilige basis biedt van waaruit je kan 

groeien. De school staat voor blijvende ontwikkeling en vanuit onze betrokkenheid als ouders 

willen wij daar graag onze bijdrage aan leveren. Wij zetten ons in als klankbord voor zowel de 

school als de ouders, waarmee wij de band tussen school en ouders willen versterken. 

 
Actief 

De ouderraad komt 5 keer per jaar samen en is zowel inhoudelijk als praktisch actief binnen de 

school. Zo worden de actuele zaken met elkaar en de schoolleiding besproken. Daarnaast zijn 

wij aanwezig op activiteiten waaronder de open dag, de ouderavond en de diploma-uitreiking. 

 

Welke taken heeft de ouderraad? 
De ouderraad neemt onder andere de volgende taken op zich: 
 kennisbank voor de school; 

 klankbord voor de directie; 

 ondersteuning op open dag; 

 ondersteuning bij culturele en maatschappelijke activiteiten; 

 klankbord voor onderwijs & onderwijsactiviteiten; 

 organisatie activiteiten voor ouders en leerlingen; 

 vraagbaak voor ouders. 



En wie zitten er dan nu in de Ouderraad? 

Een korte introductie 
 

 

 

 
 

 

 
 

Allie van den Berg 

Joyce Hoffman (voorzitter) 

Ik ben Joyce, getrouwd met Johan en moeder van tweeling 

Jonna (5VWO op het Veurs Lyceum) en Esmee (5VWO op 

Lyceum Ypenburg) en sinds een aantal jaar lid van de 

ouderraad. Mijn drijfveer is betrokkenheid bij school, bij 

ouders en leerlingen. Er gebeuren veel mooie dingen op het 

Veurs Lyceum en ik vind het leuk om hier met een positief-

kritische blik naar te kijken. 

Ik ben Allie van den Berg, vader van Mitchel (4 mavo) en Levi (2 havo). Verder 

heb ik nog een dochter, Chanel, van bijna 3 jaar. Alhoewel ik al 23 jaar 

samen ben met Chantal, zijn we pas afgelopen oktober getrouwd. Toen 

Mitchel op het Veurs kwam ben ik gevraagd om eens aan te sluiten bij een 

vergadering en sindsdien ben ik lid van de ouderraad. Om met andere 

ouders betrokken te zijn, mee te denken en te adviseren om het als school 

en ouderraad steeds beter te doen, vind ik echt supergaaf. 

 

Sandra van Capellen 

Mijn naam is Sandra van Capellen. Samen met mijn vriend, zoon, dochter en 

sinds kort onze labrador Boris, woon ik in het gezellige Raadhuiskwartier. 

Mijn jongste, Anna, zit in 3 Mavo. Toen zij in groep 8 vol overtuiging voor het 

Veurs had gekozen (mede vanwege het flexrooster), wilde ik graag meer 

weten over het reilen en zeilen van de school. Ik heb me in haar eerste 

schooljaar dan ook direct aangemeld bij de ouderraad en zie nu zelf dat 

mijn dochter geen betere school had kunnen kiezen. Waar ik kan help ik 

school graag door middel van meedenken, adviseren en organiseren. 
 

Monique Westzaan 

Ik ben Monique Westzaan, moeder van Sophia Westzaan uit 3AG. 

Ik ben getrouwd met Cees en heb 3 dochters van 9, 13 en 15. Onze 

oudste, Sophia zit op het Veurs, onze middelste dochter zit in de 

Havo musical klas van het ’s Gravendreef College en onze jongste 

zit in groep 6 van KC Balans. Wij wonen in Leidschenveen. Ik ben 

in het eerste jaar dat Sophia naar het Veurs ging bij de ouderraad 

gegaan. Ik ben altijd erg actief geweest op de basisschool en 

wilde ook graag actief blijven bij de middelbare school. Door in de 

ouderraad te zitten kan ik meedenken over het reilen en zeilen 

van school, wat gaat er goed, wat kan beter. En daarnaast zet ik 

me ook graag in voor de praktische zaken, zoals het 

organiseren van activiteiten voor leerlingen en ouders en 

aanwezig zijn bij de open dagen (die dit jaar helaas niet fysiek 

zijn, maar op de website staan wel filmpjes die een goede inkijk 

geven). 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fiona Craenen 

Hannelore Hazebroek 

Mijn naam is Hannelore Hazebroek. Ik ben getrouwd met 

Raymond en moeder van 3 jongens. Onze oudste zoon 

Cristiaan zit in 3AG, de andere twee zitten op basisschool 

Emmaus. Toen Cristiaan zich inschreef voor het Veurs heb 

ik mij aangemeld voor de ouderraad. Mijn 

beweegredenen zijn om meer betrokken te zijn bij de 

ontwikkelingen op het Veurs, wat speelt er, maar ook om 

mee te kunnen denken over specifieke zaken en hier 

advies over te kunnen geven. Ik maak hierbij onder 

andere gebruik van mijn kennis en ervaring uit mijn 

dagelijks werk als registeraccountant en mijn vroegere rol 

van lid Centrale Ouderraad van kinderopvangorganisatie 

Vlietkinderen. 

Mijn naam is Fiona Craenen, samenwonend en moeder van 3 

kinderen. Toen onze oudste (Luuk Lassooij, 13) naar het Veurs ging 

wilde ik graag mijn steentje bijdragen. Mede ook vanuit mijn werk in 

de jeugdhulp als Orthopedagoog-generalist weet ik hoe belangrijk de 

ontwikkeling van kinderen en jeugd zijn en hoe ook de betrokkenheid 

van ouders daar een rol in speelt. Het is fijn om vanuit de ouderraad 

mee te kunnen denken en ook initiatieven te kunnen opzetten. We 

moeten het tenslotte met zijn allen doen. Inmiddels heeft Luuk het 

enorm naar zijn zin en zit hij in 3AG. Zijn broer Floris (11) moet nu ook 

een middelbare school kiezen, onze dochter heeft nog even en zit in 

groep 4 van de Emmaus in Voorschoten. 

Claudia de Vos 

Ik ben Claudia de Vos, moeder van 2 dochters. Mijn oudste dochter heeft op 

het Veurs Lyceum haar VWO diploma behaald en volgt nu een studie aan de 

Universiteit in Tilburg en mijn jongste dochter zit in 4 VWO op het Dalton 

Voorburg. Ik ben al 7 jaar lid van de ouderraad als secretaris, voorzitter en 

nu als algemeen lid. Ik ben tevens werkzaam op het Veurs Lyceum als 

onderwijsassistent in het Openleercentrum met heel veel plezier. Ik heb 

momenteel een ondersteunende rol in de ouderraad en vind het belangrijk 

dat er zoveel mogelijk contact is tussen ouders en school. 

 

Jelle Oudemans 

Mijn naam is Jelle Oudemans, getrouwd met Maria, samen 

hebben we twee dochters van 14 en 16 jaar oud. De oudste zit 

in 5 VWO op het Veurs en de jongste in 3 VWO op gymnasium 

Novum. Sinds 2017 zit ik in de ouderraad. Ik heb een vrij 

kritische blik en wil ik op een positieve manier mee denken 

over nieuwe ontwikkelingen. Veel zaken gaan goed op school 

maar er zijn ook zeker verbeteringen mogelijk. Ik heb een 

technische achtergrond en ben praktisch ingesteld. 



Ook interesse om lid te worden van de ouderraad? 
Wij hebben een mooie verdeling over de leerjaren en afdelingen, maar zoeken elk jaar aanvulling 

om dit in stand te houden. Indien u interesse heeft, kun u zich vrijblijvend aanmelden bij een 

bijeenkomst van de ouderraad. U kunt zich aanmelden door een mail te zenden naar 

ouderraad@veurslyceum.nl. 

 

Heeft u vragen of mededelingen? 
Indien u een vraag heeft of een mededeling kunt u altijd bij ons terecht. U kunt ons hiervoor een 

mail sturen. U kunt gebruik maken van hetzelfde mailadres: ouderraad@veurslyceum.nl. 
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