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Aanwezig: Ela Arikan, Daphne Homeijer, Ilona Deelman 
 
Verslag 
 
Ilona heet de beide nieuwe oudercommissieleden welkom en vertelt kort wat de OC zoal doet: 
Denk aan: 

- Voorstellen op klasbord en website SKH 
- OC komt 2x per jaar bij elkaar. Hiervan worden notulen gemaakt. Deze worden verstuurd 

naar de peuterspeelzaal (stampertjes@skh-harderwijk.nl), zodat zij deze op Klasbord kunnen 
plaatsen. Ook worden de notulen gemaild naar de Alice ten Brinke (directeur@skh-
harderwijk.nl), directie van SKH. Zij zal de notulen op de website plaatsen. 

- 2x per jaar is er een centrale oudercommissie vergadering. Deze vindt meestal plaats in De 
Bogen en hierbij is het wenselijk dat er van elke oudercommissie minimaal één lid aanwezig 
is. Hier worden onder andere de begroting besproken, maar ook dingen als het vergroten 
van de ouderbetrokkenheid. De notulen van deze vergaderingen maakt Alice en zij plaatst 
deze ook op de website. 

- Er zijn binnen de OC 3 rollen te vervullen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Er zal over nagedacht worden wie welke rol zal gaan vervullen en nemen hier zsm een 
beslissing over. Dit zal tzt naar Alice gecommuniceerd gaan worden. 

- Het vergroten van de ouderbetrokkenheid. 
- Bij activiteiten kan er gevraagd worden om te helpen met aankleding, het inpakken van 

sinterklaascadeautjes of het schenken van koffie/thee. 
 
Verder komt ter sprake: 

- Er is een e-mailadres van de OC (ocdestampertjesharderwijk@hotmail.com). De 
inloggegevens hiervan worden aan beide nieuwe oc-leden gestuurd. 

- Er is vanuit de peuterspeelzaal een lijstje gestuurd met punten; deze staan hieronder 
uitgesplitst. 

- Ela vraagt naar de mogelijkheid van een schoolfotograaf. Ilona licht toe dat dit vaker ter 
sprake komt/is gekomen, ook in de Centrale OC-vergadering. De meeste kinderen komen 
niet elke dag naar de peuterspeelzaal, wat zou betekenen dat een fotograaf op meerdere 
dagdelen zou moeten komen of dat alle kinderen op een dag naar de peuterspeelzaal 
moeten komen. Bovendien is dagelijks de groepssamenstelling anders, waardoor 1 
groepsfoto maken bijna niet mogelijk is. Dus ivm de logistieke planning en de hoge kosten 
van een echte schoolfotograaf is dit niet haalbaar. Bij het verlaten van de peuterspeelzaal 
wordt er sowieso een foto gemaakt door/met de leidsters en op verzoek kunnen de leidsters 
mogelijk tussendoor ook een foto maken van een kind. 
Daphne geeft aan dat het misschien wel leuk is om met het eindfeest een soort van 
groepsfoto, bij bijvoorbeeld het springkussen, te maken. 
Ela vult aan dat zij dan wel wil komen om foto’s te komen maken, zodat de leidsters ook bij 
de foto op staan. Dit moet dan uiteraard in overleg met de peuterspeelzaal, ook ivm de 
privacy. 

- Het hebben van een Facebook-pagina wordt genoemd, maar ook dit is ivm de wet op de 
privacy bijna onhaalbaar.  

 
Punten van de peuterspeelzaal: 

- Flyer maken met oudercommissieleden:  
o Nu er een nieuwe samenstelling is in de OC, zullen wij een nieuwe flyer maken. 

Daphne wil dit op zich nemen. Als deze flyer klaar is, zal deze naar de peuterspeelzaal 
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gemaild worden en naar Alice. Verzoeken aan de peuterspeelzaal of zij de flyer ook 
bij de kapstok op kunnen hangen. Dit vergroot gelijk de zichtbaarheid. 
Ivm de diversiteit aan culturen in de wijk, rijst de vraag of het zinvol is om de flyer 
ook in andere talen te verspreiden (denk aan Turks of Engels). Bij terugkoppeling 
naar de speelzaal, ook dit navragen). Ela geeft aan dat zij een rol kan spelen bij de 
Turkse taal. 

- Eindfeest: 
o Het huren van een springkussen vinden wij een leuk idee. Er zal door de OC-leden 

nagedacht worden over een presentje. 
- Ouderavond 13-4-2023: 

o Verwachting is dat sowieso één (mogelijk meer) van ons zal kunnen helpen met 
koffie/thee schenken.  

- Ouderbetrokkenheid: 
o Voorstelflyer maken en naast dat deze op de website en op Klasbord geplaatst 

wordt, is het misschien goed om deze ook (weer) op het prikbord bij de kapstok te 
hangen. ->Navragen peuterspeelzaal (zie ook punt ‘flyer maken’). 

o De vraag komt waarvoor de ouderbetrokkenheid vergroot moet worden? Wat is de 
verwachting/wens hiervoor? Is dit bedoeld om bijvoorbeeld de respons bij een 
enquête te vergroten, of voor meer hulp bij activiteiten, of…? Wij denken dat, omdat 
peuterspeelzaal De Stampertjes in een multiculturele wijk zit, de taal mogelijk een 
barrière is voor sommige ouders, omdat zij niet, of niet voldoende, de Nederlandse 
taal beheersen. Ook bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid zou het misschien 
kunnen helpen als sommige dingen in meerdere talen beschikbaar zijn. Ela biedt aan 
om te kunnen helpen als dingen vertaald moeten worden naar de Turkse taal. 

 


