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Opening  
De vergadering staat in het teken van de overdracht van de aftredende commissieleden 
naar de nieuwe commissieleden. Esma heeft via de leidsters van de peuterspeelzaal laten 
weten dat zij zich terugtrekt uit de OC vanwege persoonlijke omstandigheden.  

Wisselingen in de oudercommissie  
De aftredende leden zijn Marianne Verkleij, Mirjam van Ree en Mandy Hooglugt. De 
nieuwe/blijvende leden zijn Izequiel Eugenio (Robbedoes), Nathalie de Jonge (Robbedoes), 
Lineke Saiboo (Stampertjes) en Nimet Kahraman (Stampertjes). Hoogstwaarschijnlijk is er 
nog een ouder vanuit Robbedoes die bereid is om plaats te nemen in de OC.  

De rol van de oudercommissie 
De rol van de oudercommissie wordt besproken. Onze OC fungeert voor zowel Robbedoes 
als de Stampertjes. Van oudsher is er meer contact met de leidsters van Robbedoes. Het is 
de bedoeling dat bij de start van de vernieuwde commissie de leidsters van de Stampertjes 
ook worden aangehaakt. Het voorstel is om de bestaande app groep van de OC met de 
leidsters uit te breiden met de leidsters van Stampertje. Marianne vraagt dit na bij Mirelle 
(leidster Robbedoes). Update: Mirelle geeft aan dat ze het fijn vinden als er een app-groep 
is. Het is dan het meest praktisch als er een appgroep komt met de OC-leden en het mobiele 
nummer van Robbedoes/Stampertjes.  

Voorzitter 
Izequiel geeft aan de rol van voorzitter op zich te willen nemen. Mandy stuurt Izequiel de 
inloggegevens door voor de mail van de OC. Izequiel kan hiervan het wachtwoord wijzigen. 
De rol van secretaris zal om beurten opgepakt worden. Het is de bedoeling dat de 
commissie ongeveer vier keer per jaar bij elkaar komt. Twee keer per jaar is er een 
bijeenkomst met alle oudercommissies van SKH en de directeur. Daarnaast is er minimaal 2x 
per jaar een bijeenkomst alleen met de leden van Oudercommissie Robbedoes. Het is 
mogelijk om de pedagogisch medewerker uit te nodigen voor deelname aan dit overleg indien 

toelichting gewenst is bij een bepaald onderwerp, maar in principe vergadert de OC zelfstandig. Als 
de leidsters worden uitgenodigd dan zijn dit zowel de leiders van Robbedoes als de leidsters 
van Stampertje. Lineke geeft aan dat zij het prettig vindt dat de OC-vergaderingen ruim van 
tevoren ingepland worden, zodat iedereen hier rekening mee kan houden in de agenda. 
Izequiel maakt een planning.   
 
Tijdens de eerstvolgende vergadering wordt er nieuwe foto gemaakt van de OC die de oude 
foto op de website van de SKH vervangt. Het voorstelstukje wordt dan ook aangepast.  
 



Eindfeest  
Het eindfeest voor de peuters wordt dit jaar door Robbedoes en Stampertje samen 
georganiseerd. Izequiel overlegt met Joyce (leidster Robbedoes) of er vanuit de 
oudercommissie hulp gewenst is.  
 

Actielijst 
 

Actie  wie 
Nieuwe app groepen aanmaken inclusief 
nummers van Robbedoes/Stampertje 

Izequiel  

OC-overleg planning 2019/2020 maken Izequiel  

Nieuwe foto maken en voorstelstukje 
aanpassen  

Iedereen; tijdens volgend overleg 

Eindfeest bespreken met leidsters Izequiel  

 
 


