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Beste ouder/verzorger, 

Jullie hebben gekozen voor een peuterspeelzaal van Stichting De Achthoek voor jullie kind. De Stichting beschikt 

ook over een oudercommissie. Wat de oudercommissie doet en wie er zitting heeft vertellen we u in deze brief.  

 

Wat doen wij? 

Als oudercommissie van Stichting De Achthoek, hebben wij als hoofddoel het zo goed mogelijk behartigen van de 

belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Om onze taak 

goed te kunnen doen, zijn er in de wet op de kinderopvang regels en richtlijnen vastgelegd waar een 

oudercommissie en een bestuur van een opvangcentrum aan moeten voldoen. Wij hebben als commissie de 

mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur van Stichting De Achthoek Peuterspeelzalen advies 

te geven. 

Daarnaast heeft de oudercommissie een verzwaard adviesrecht op verschillende gebieden, waaronder: 

• Wijze en uitvoering van het kwaliteitsbeleid 

• Voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling en gezondheid 

• Openingstijden 

• Klachtenregeling 

• Prijs 

Indien Stichting De Achthoek iets hierin wil wijzigen zal de oudercommissie hierover worden ingelicht en om advies 

worden gevraagd. In het Regelement Oudercommissie staan de afspraken omtrent de taken en bevoegdheden, 

samenstelling, benoeming en werkwijze vastgelegd. Maar bovenal willen wij graag op laagdrempelige wijze 

contact met jullie als ouders. De oudercommissie is er niet enkel indien er klachten of problemen zijn. Maar juist 

ook voor vragen, opmerkingen of tips en ideeën over verbetering van de peuterspeelzaal waar wij allen onze 

kinderen aan toe vertrouwen. We hopen dat jullie ons hiervoor weten te vinden! 

 

Hoe doen wij dat? 

Wij vergaderen 4  keer per jaar. Indien nodig, en afhankelijk van de te behandelen onderwerpen, samen met een 

bestuurslid en/of coördinator/administrateur van Stichting de Achthoek. De vergaderdata van de oudercommissie 

zijn terug te vinden op de website. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ouders/verzorgers kunnen 

opvragen de oudercommissie ; oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com 

 daarnaast  worden de notulen verspreidt via de verschillende locaties. U kunt als ouder, indien gewenst, (een 

deel) van deze vergadering bijwonen. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan verzoeken wij dit per mail bij 

ons kenbaar te maken. 
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Wat kunt u doen 

Om een goede oudercommissie te kunnen zijn is communicatie voor ons belangrijk. Daarom hebben we dan ook 

de dringende vraag: Als er iets is, vertel het ons. Wanneer u iets wilt weten, vraag het ons. Wanneer u vragen 

en/of opmerkingen heeft, kunt u de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen. 

Als u iets wilt weten, hoe kunt u met ons in contact komen? 

U kunt ons altijd aanspreken als u ons ziet op de peuterspeelzaal. Daarnaast kunt u ons ook mailen. Ons 

mailadres is: oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com 

Er wordt dan contact met u opgenomen door één van de commissieleden. 

 

Zitting nemen? 

Het streven is om van alle locaties een vertegenwoordiger te hebben in de commissie. Dit is nu nog niet het geval.  

Heeft u belangstelling om zelf zitting te gaan nemen en zo uw locatie te vertegenwoordigen, laat het ons weten;  

oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com.  

 

 

Wij heten jullie van harte welkom en hopen véél van jullie te horen! 

 

Met vriendelijke groet, 

De oudercommissie; 

Peuterspeelzaal Woezel;   Anke Pillen 

Peuterspeelzaal de Bolderkoare;  Irina Spanjaard 

Peuterspeelzaal ’t Stekkie;  Marjolein Peppelman-Hesselink 

Peuterspeelzaal Ons Heuksken; Moniek Stroet. 

Peuterspeelzaal Ons Heuksken Elke Tiggeloven 

Peuterspeelzaal Het Gele Park Vacature 

Peuterspeelzaal de Woelige Hoek     Lize Krabbenborg 

Peuterspeelzaal ’t Kelderke  Sanne Weikamp 

Peuterspeelzaal Klein Duimpje Kitty Peeters 

Peuterspeelzaal Lucky Luke  Marloes Tuinte 
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