
  Verslag vergadering Centrale Oudercommissie SKH 

           Datum : 11 september 2017 

 

 

 

Aanwezig: 

Kim de Lange (ouder Robbedoes) , Mandy Hooglugt (ouder Robbedoes) , Laura Jansen (ouder 

Robbedoes), Zeynep Alan (ouder Robbedoes), Lianne Huis in ’t Veld (RvT SKH) 

Alice ten Brinke (directeur-bestuurder) 

Verhinderd: 

Eva van Laten (ouder Pippeloentje) , Marieke Roelink (bestuur SKH) 

 

1. Verslag vorige vergadering 

Geen aanvullingen. 

 

2. Kennismaken directeur-bestuurder 

Alice stelt zicht zelf voor als directeur bestuurder. Daarnaast hebben we een nieuw lid voor de 

oudercommissie van peuterspeelzaal Robbedoes, Zeynep..... 

Lianne en Marieke trekken zich terug als aanspreekpunt voor de oudercommissie. Alice neemt dit 

over.  

 

3. Voeding en traktatiebeleid 

Het gewijzigde voedings- en traktatiebeleid heeft nog niet iedereen kunnen lezen. Afgesproken 

wordt dat deze nog een keer versrpeid wordt ( ACTIE LIANNE) en dat de op-en aanmerkingen 

rechtstreeks naar Alice gemaild worden. Mailadres: directeur@skh-harderwijk.nl 

 

4. Uurtarief  

De oudercommissie heeft adviesrecht op de hoogte van het uurtarief. Alice ligt het uurtarief toe. Het 

uurtarief wordt €7,45. Dit is conform de wettelijk bepaalde hoogte van kinderopvang. 

Oudercommissie gaat akkoord met dit bedrag. 

 

Aansluitend wordt nog gesproken over de voortgang van de harmonisatie. Alle ouders krijgen de 

komende week een eerste brief over de gewijzigde financieringsstructuur. Er gaat een onderscheid 

gemaakt worden tussen ouders die kinderopvangtoeslag gaan opvangen en ouders die subsidie van 

de gemeente ontvangen. Als eerste worden de KOT-ouders geinformeerd en geadviseerd. Het 

streven is om dit in oktober rond te hebben. Ouders moeten namelijk voor 16.11.2017 

kinderopvangstoeslag aanvragen om dit in januari 2018 te kunnen ontvangen. Die ouders gaan een 

factuur van SKH ontvangen en krijgen toeslag van de belastingdienst terug. 

 

Ouders die niet onder deze regeling vallen, krijgen subsidie van de gemeente. Die informatie moet in 

november afgerond zijn. Deze ouders gaan een netto factuur ontvangen. De subsidie van de 

gemeente wordt aan SKH uitbetaald.  

 



Oudercommissie snap deze toelichting en vind het goed dat ouders op deze manier worden 

geïnformeerd. Zij zijn net als directeur-bestuurder en RvT benieuwd naar de gevolgen voor de 

verschillende zalen.  

 

5. Rondvraag 

Mandy geeft aan dat ze een ochtend heeft meegelopen op de speelzaal. Dat het erg leuk was om te 

zien wat er allemaal gebeurt. 

Laura vraagt hoe het zit met de wachtlijsten van kinderen die drie worden een door zouden moeten 

schuiven naar de middag. Alice gaat dit uitzoeken.  

 

Volgende vergadering is op 13 november om 20.00 uur. Op de agenda staat dan in ieder geval het 

pedagogisch beleidsplan.  

 

 

 

 


