
  
 
 

            Is op zoek naar actieve en enthousiaste ouders 

 
 
 

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk vindt het belangrijk dat ouders mee kunnen praten en mee 
kunnen denken over de vormgeving van de opvang. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedere locatie 
een eigen oudercommissie heeft. Oudercommissies binnen SKH vertegenwoordigen de belangen van 
ouders en kinderen van een bepaalde locatie. 
 
Voor ons is de inbreng van ouders erg waardevol. Voor u kan het lidmaatschap van de oudercommissie 
een leuke en interessante manier zijn om betrokken te zijn bij de wijze waarop wij de peuterspeelzaal 
en BSO-opvang binnen basisschool DOK19 vormgeven en ontwikkelen. 
 
Wij zoeken ouders: 
- Waarvan een kind BSO Kornuit gaat bezoeken 
- Die graag mee willen denken, praten en beslissen over wat er op de BSO gebeurt 
- Die de kwaliteit van de opvang positief willen beïnvloeden 
- Die het leuk vinden om samen te werken met andere ouders in de oudercommissie (zowel ouders 

van peuterspeelzaal Doerak als ouders van BSO Kornuit). 
- Die (professionele) deskundigheid of deskundigheid als ouder wil inzetten  

 
Takenpakket: 

- Minimaal 4x per jaar vergaderen 
- Meedenken en adviseren over wijzigingen in pedagogisch beleid, vormgeving van de dag (bijv. 

openingstijden/ dagritme) en alle andere zaken die invloed hebben op peuterspeelzaal Doerak 
en BSO Kornuit. 

- Jaarlijks bespreken jaarverslag gezondheid, veiligheid, hygiëne en arbobeleid 
- Regelmatig contact onderhouden met pedagogisch medewerkers van de locatie  
- 1 of 2 leden van de oudercommissie nemen deel aan het overleg van de centrale 

oudercommissie met de directeur (2x per jaar). 
 
Naast bovenstaande verplichte onderdelen heeft de oudercommissie veel ruimte om een eigen kleur 
te geven aan de manier waarop de taak wordt ingevuld. 
Sommige oudercommissie-leden zijn meer denkers en vinden het leuk om zich te verdiepen in het 
beleid en hebben een meer adviserende rol naar de directie. Andere oudercommissieleden zijn meer 
doeners en vinden het leuk om te ondersteunen bij speciale activiteiten (bijv. ouderavonden, 
zomerfeest, open dagen) op de locatie. 
Iedere inbreng is voor ons waardevol!! 
Laten we samen zorgen dat de kinderen de beste opvang 
krijgen die aansluit bij uw wensen als ouder!! 
 
Aanmelden of meer informatie kunt u verkrijgen via de 
directeur Alice ten Brinke (directeur@skh-harderwijk.nl) 
 


