
Even voorstellen… Oudercommissie BSO Kornuit 

 

Hallo, mijn naam is Eveline en moeder van Fréderique. Ze is onlangs 5 jaar geworden. We wonen 

sinds vorig jaar maart in Harderwijk en Fréderique moest toen nog naar school. Toen we voor De Dok 

19 hadden gekozen, waren we ook op zoek naar een BSO. Geweldig dat de school net een 

overeenkomst met Kornuit had afgesproken en we hadden geen enkele twijfel om Fréderique hier 

naar toe te brengen na school. Ons gevoel werd alleen maar bevestigd toen we zagen dat Fréderique 

zich zo op haar gemak voelde door de huiselijke inrichting. Als ze uit school komt, dan wordt ze heel 

goed opgevangen door  de juffen Joyce en Daphne. Er gelden net zoals thuis en op school ook regels 

en dat zorgt voor structuur. Na school kan leuk worden gespeeld als verkleden, leuk buiten spelen, 

gezellig met de Juf spelletjes spelen, springen en dansen op vrolijke muziek. Als er iets is, dan wordt 

dit opgemerkt en kan net zoals thuis, op school het worden verteld en wordt er aandachtig 

geluisterd.  

We hebben nu haar ook in de zomervakantie laten gaan en dit was 1 groot feest. Wat een leuke 

dingen worden georganiseerd als picknicken met elkaar, schminken en t-shirts maken. 

 

Toen mij werd gevraagd in de oudercommissie te gaan, had ik geen twijfel. Deze BSO is nog jong en ik 

vind het leuk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en mee na te denken over de toekomst wat 

beter kan en ook mee na te denken wat nog meer kan worden georganiseerd. Voor de ouders die 

twijfelen om hun kind naar de BSO te brengen, zeg ik ‘ die twijfel kan echt weg’ . Het is super leuk 

voor zoon/ dochter en geen straf. Ze spelen met vriendjes en vriendinnetjes na school verder. Ik ben 

op dit moment nog als enige ouder in de oudercommissie en we hebben meer ouders nodig die net 

zo positief zijn als ik over de BSO en meer willen betekenen. Je stem is belangrijk als je denkt dat er 

dingen anders moeten en dit kunnen we dan als team binnen OC bespreekbaar maken met de 

directie en Joyce.  

 

Schroom niet om naast Joyce ook contact met mij op te nemen: ea_jansen@ hotmail.com. 

 

We hopen op meer ouders en meld je aan. Nogmaals jouw stem telt ook!  

 


