
 

 

  

Het Schatjes en Schoffiesparadijs heeft een oudercommissie om de betrokkenheid van de ouders 

bij de opvang van hun kind(eren) te vergroten. In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk 

kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten. Het doel hiervan is ouders 

inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. In de oudercommissie 

van het Schatjes en Schoffiesparadijs zijn ouders vertegenwoordigd van zowel de dagopvang als 

de buitenschoolse opvang. 

Taken oudercommissie 

Als oudercommissie komen we verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te 

vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van het Schatjes en 

Schoffiesparadijs. Via e-mail én de nieuwsbrief van het Schatjes en Schoffiesparadijs worden 

ouders op de hoogte gehouden van de besproken zaken door de oudercommissie. 

Onze taken zijn: 

-  Gevraagd en ongevraagd adviseren van de locatiemanager en/of directeur; 

-  bevorderen dat de ouders voorzien worden van goede en heldere informatie; 

-  contacten onderhouden met andere ouders; 

-  bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij het Schatjes en Schoffiesparadijs, 

   bijvoorbeeld door ouderavonden te organiseren; 

-  fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en hen zo nodig informeren over de  

    klachtenprocedure. 

Contact met de oudercommissie 

Om alle ouders goed te kunnen vertegenwoordigen, hebben we ideeën en opmerkingen van 

andere ouders nodig. Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of 

loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht 

bij de oudercommissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek 

betrekking hebben op hun eigen situatie, kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers 

en de directie van het Schatjes en Schoffiesparadijs. 

Wij zijn te bereiken op ocschatjesenschoffiesparadijs@gmail.com.  

Oudercommissie 
E-MAIL: OCSCHATJESENSCHOFFIESPARADIJS@GMAIL.COM        

  OUDERCOMMISSIE – WAT WE DOEN 
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Oudercommissie 
E-MAIL: OCSCHATJESENSCHOFFIESPARADIJS@GMAIL.COM        

  OUDERCOMMISSIE – WIE WE ZIJN 

Iris Nawia-Strating (voorzitter)
Dochter (3 jaar) - De Schatjes

Dochter (1 jaar) - De Ukkepukken

Cindy Riepen (secretaris) 
Zoon (6 jaar)- BSO

Martijn Hovinga (penningmeester)
Dochter (3 jaar) - De Schatjes

Zoon (9 mnd) - De Ukkepukken

Renate Vega (algemeen lid)
Zoon (6 jaar) - BSO

Dochter (4 jaar) - BSO

vacature!


