
Verslag vergadering Centrale Oudercommissie SKH en 

Kinderopvang Harderwijk 

            Datum: 26 oktober 2021 
 

 

 

Aanwezig: 

Ingrid Aardema en Ilona Deelman (OC De Stampertjes), Eline Madern (OC Trias), Daisy Brouwer, 

Mirthe Herzog en Michelle van Leeuwen (OC Olleke Bolleke), Tamar de Graaf (OC Benjamin), Sabine 

Klaver en Stephanie Fijma (OC ’t Rommelpotje) Karoen Booms (OC Dolfijntje), Eveline Jansen (OC 

Kornuit), Astrid Speets (OC Kleurrijk) Evert Vos, (RvT SKH) en Alice ten Brinke (directeur SKH) 

afwezig:  

vertegenwoordiging van, OC Doerak, OC Robbedoes, OC Pippeloentje, OC Kuukeluusje, OC ’t Woelige 

Hoekje, OC Doerak, OC Tovertuin, OC Kakelbont. 

 

Opening  

Alice opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met de beperkende 

corona-maatregelen is de vergadering in het voorjaar komen te vervallen. Fijn dat we elkaar vandaag 

weer fysiek kunnen ontmoeten. 

1.  

2. Kennismakingsrondje 

Er zijn vandaag weer veel nieuwe OC-leden aanwezig, vandaar dat we starten met een 

kennismakingsrondje. 

 

3. Adviesaanvraag omtrent uurprijs 2022 

De adviesaanvraag omtrent de uurprijzen voor 2022 is voorafgaand aan deze bijeenkomst naar alle 

oudercommissies gemaild. 

peuterspeelzalen 

Het voorstel is om de uurprijs voor de peuterspeelzaal in 2022 vast te stellen op € 8,40. Het landelijke 

vastgestelde tarief voor 2022 is € 8,50 voor 2021. De uurprijs van SKH blijft dus onder de maximaal te 

vergoeden uurprijs. Voor de meeste ouders wordt de netto eigen ouderbijdrage, ondanks de 

verhoging van de uurprijs lager. Dit komt omdat de bijdrage van de overheid/gemeente bij 

gelijkblijvend inkomen in 2022 stijgt. 

Alice geeft een korte toelichting bij de begroting 2022 die aan iedereen bij start van de bijeenkomst 

is verstrekt. De opgestelde begroting voor 2022 laat een klein positief resultaat zien.  

Er zijn geen verdere vragen en alle aanwezig OC-leden kunnen instemmen met de voorgestelde 

uurprijs.  Ook vanuit andere OC’s die vanavond niet aanwezig zijn, zijn nog geen vragen of 

opmerkingen binnen gekomen. Deze OC’s hebben nog tot 29 oktober de tijd om te reageren. Daarna 

zal de uurprijs definitief worden vastgesteld. 

BSO 

Het voorstel is om de uurprijs voor de verschillende opvangvarianten te verhogen met 0,51%. Dit is 

conform de landelijke indexering van de uurprijzen. De uurprijs BSO wordt dan € 7,89;  voor de VSO  

€ 8,09 en voor de flex- en vakantieopvang € 8,74 



Voor de ouders wordt de netto eigen ouderbijdrage, ondanks de verhoging van de uurprijs lager. Dit 

komt omdat de bijdrage van de overheid bij gelijkblijvend inkomen in 2022 stijgt. 

Ook aan de OC’s van de BSO’s is bij start van de bijeenkomst de begroting 2022 verstrekt. De 

opgestelde begroting laat ook bij de BSO een heel klein positief resultaat zien. Er zijn geen verdere 

vragen en alle aanwezig OC-leden kunnen instemmen met de voorgestelde uurprijs. 

 

In november zullen de ouders van de peuterspeelzaal en BSO schriftelijk op de hoogte gebracht 

worden van de uurprijzen 2022.  

 

4. Werkwijze en zichtbaarheid OC’s 

Het blijft lastig om de oudercommissie zichtbaar te laten zijn voor andere ouders. De beperkende 

coronamaatregelen die in het afgelopen jaar van kracht waren werkten daarbij ook belemmerend. 

We wisselen ervaringen uit wat helpend kan zijn bij het zichtbaar maken van de OC: 

• Zorg voor een leuk voorstelstukje en maak deze steeds weer up to date bij wisselingen in de 

OC. Dit kan gedeeld worden via Klasbord en wordt ook op de website geplaatst => stukjes 

kun je mailen naar directeur@skh-harderwijk.nl (hier kun je evt. ook kijken voor 

voorbeelden) 

• Maak korte notulen van de locatiespecifieke bijeenkomsten, hierdoor wordt voor ouders ook 

zichtbaar wat er in de OC besproken wordt. Ook deze notulen kunnen via Klasbord verspreid 

worden en worden op de website geplaats (mailen naar directeur@skh-harderwijk.nl) 

• Gebruik bijeenkomsten waar ouders bij aanwezig zijn (bijv. ouderavond, zomerfeest etc.) om 

andere ouders te ontmoeten. Stem af met de pedagogisch medewerkers welke rol jullie 

kunnen spelen maar je kunt ook zelf actief komen met voorstellen richting pedagogisch 

medewerkers. 

• Organiseer als OC bijv. een bijeenkomst rondom Sinterklaas waarbij je andere ouders 

uitnodigt om samen cadeautjes in te pakken, versieringen te maken voor de groep etc. Je 

ontmoet elkaar dan even in een heel andere sfeer 

• Organiseer als OC iets om pedagogisch medewerkers bijv. tijdens dag van de leidster (3e 

donderdag in september) extra in het zonnetje te zetten. Vraag bijv alle ouders om iets te 

maken met hun kind en voeg dit samen tot een geheel. 

• Zorg dat je als OC een eigen vast mailadres hebt => bijv. via gmail of hotmail. Dit maakt het 

voor ouders duidelijker hoe ze je kunnen bereiken.  

• Het is wellicht handig om als OC’s ook tips etc. te kunnen uitwisselen. Onderaan deze notulen 

staan de mailadressen van de OC die een eigen mailadres van de OC hebben. Op deze manier 

kun je contact met elkaar onderhouden. 

 

5. Stand van zaken en nieuwe ontwikkeling binnen SKH 

Alice geeft in het kort een overzicht van huidige en nieuwe ontwikkelingen binnen SKH. 

Het aandeel VVE-peuters neemt toe. Dit heeft ook tot gevolg dat we in het afgelopen jaar weer 

enkele speelzalen hebben geopend. In januari 2022 hopen we een start te maken met speelzaal 

Mozaïek. Deze speelzaal richt zich alleen op peuters met een VVE-indicatie. 

De coronamaatregelen worden heel voorzichtig versoepeld. We nemen als SKH hierin kleine stapjes 

om te voorkomen dat je na een paar maand weer zaken moet terugdraaien hoewel dit nooit 

helemaal te voorkomen is.  
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Volgend jaar zal ouderbetrokkenheid één van de centrale onderwerpen zijn binnen SKH. Hoer 

versterk je de ouderbetrokkenheid, wat kunnen we nog meer aanbieden ter ondersteuning van 

ouders etc. We hadden hier in 2021 al mee willen starten maar helaas was veel niet mogelijk door 

corona.  

 

6. Rondvraag en Sluiting 

Geen van de aanwezigen heeft nog specifieke vragen. 

Alice bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid. 

 

 

 

Actielijst  

Actiepunt Door Wanneer 

 Aanleveren voorstelstukjes voor website + contactmogelijkheid 

ouders (mailadres) 

OC’s d 

Nwe datum plannen volgend overleg Àlice April/mei 2021 

 

 

Mailadressen OC’s: 

oc.skh.robbedoes@gmail.com 

ocdestampertjesharderwijk@hotmail.com 

ockuukeluusje@gmail.com 

Oc.skh.trias@gmail.com 

octrommelpotje@outlook.com 

oc.skh.ollekebolle@gmail.com 

 

De overige OC’s hebben tot op heden nog geen eigen mailadres voor de OC 
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