
Maak kennis met de oudercommissie van de BSO 
Voorzitter: Mirjam van der Graaf 

 

Ik ben Mirjam van der Graaf, moeder van 
Marah (12) en Mick (10), waarvan Mick op 
donderdag naar de BSO gaat. In het dagelijks 
leven ben ik getrouwd met Edwin en werk ik bij 
de gemeente Amersfoort als adviseur beheer 
openbare ruimte.  
In deze oudercommissie vind ik het belangrijk 
om onze rol als oudercommissie goed te 
vervullen nu alles rondom de oprichting etc. is 
geregeld. Wat daarbij belangrijke speerpunten 
zijn hoor ik graag van de ouders die wij 
vertegenwoordigen. Ik heb veel ervaring 
opgedaan in de oudercommissie van 
kinderdagverblijf De Puntmuts en de centrale 
oudercommissie van de SKA. 
 
 
 
 

Secretaris: Wendy van Hoogstraten 

 

Mijn naam is Wendy van Hoogstraten, moeder 
van Thijs (10) en Luuk (7) die met veel plezier 
naar zowel de VSO als BSO gaan. In het dagelijks 
leven ben ik getrouwd met Erik en werkzaam 
als medisch immunoloog bij Sanquin 
Bloedvoorziening. Als OC lid wil ik graag de 
ouders van zowel de VSO als BSO 
vertegenwoordigen. Ik hoop dat ouders hun 
ervaringen en suggesties met ons willen delen, 
zodat we als OC kunnen bijdragen aan een 
professionele, veilige, maar bovenal fijne plek 
waar onze kinderen zich thuis voelen. 
 
 
 

  



Lid: Juke Lobeek 

 

Ik ben Juke Lobeek, getrouwd met Maarten en 
moeder van twee jongens, Fosse (11) en Wigger 
(8), die met plezier op dinsdagen naar de BSO 
gaan. Ik werk als docent aan de Hogeschool 
Utrecht te Amersfoort en ik vind het leuk om als 
ouder betrokken te zijn bij de ontwikkeling van 
de BSO.  Eventuele verbetervoorstellen omtrent 
de BSO hoor ik graag, zodat we ze mee kunnen 
nemen. 
 

 

 
Lid: Natascha Bras 

 

Ik ben Ik ben Natascha Bras, moeder van 
Carmen, (4) en zij is met ingang van schooljaar 
2020/2021 begonnen op de Pallas Athene 
school en BSO. Ik ben getrouwd met Gert en ik 
ben van beroep Financial Controller voor een 
internationaal bedrijf, waar ik op het Europese 
hoofdkantoor in Utrecht werk. Ik wil graag 
betrokken zijn bij alles wat Carmen doet, dus 
ook de BSO en als lid van de OC wil ik graag een 
bijdrage leveren aan het optimaliseren van de 
kwaliteit van de BSO. Professionaliteit, 
veiligheid en een prettige plek voor de kinderen 
zijn daarbij van belang.  

 
Lid: Chanaya van Soeren 
 

 

Ik ben Chanaya van Soeren 21 jaar en mama 
van Nova (4jaar) en Yves ( 2 jaar). Ik ben 
werkzaam als pedagogisch medewerker en volg 
daarnaast de studie. Wij wonen met z'n 4e aan 
de rand van Amersfoort net tegen Leusden aan. 
We zijn vaak buiten en genieten graag van de 
omgeving. Waar ik heel erg in geloof is een 
goede basis leggen voor kinderen die als 
vangnet dient op momenten waarop het nodig 
is, maar ook als lijndraad en steun voor de 
toekomst. Alle invloeden van buitenaf dragen 
bij aan de ontwikkeling van kinderen, en 
daarom is het zo belangrijk dat wij ons daar 
telkens bewust van zijn. Omdat ik 
de betrokkenheid van ouders erg belangrijk 
vindt in deze processen ben ik zelf als ouder lid 
geworden van de OC van BSO Pallas Athene.   

 



 

Wat doet de oudercommissie? 

De oudercommissie is het medezeggenschapsorgaan van de BSO Pallas Athene. De oudercommissie 

- geeft advies bij te nemen besluiten of te vormen beleid; 
- is aanspreekpunt voor de ouders; 
- overlegt regelmatig met de dagelijkse leiding van de BSO en met de Raad van Toezicht van de 

BSO; 
- zorgt voor informatie over de werkzaamheden van de OC aan de ouders; 
- organiseert 1x per jaar een activiteit waarbij alle ouders van de BSO, medewerkers en 

kinderen elkaar kunnen  ontmoeten, bijvoorbeeld een borrel. 

Neem gerust contact met ons op. Spreek ons aan op school, mail ons of bel ons. 

Ons mailadres is: oc.bso.pallas@gmail.com. 

 

 


