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JAARVERSLAG 2021 OC NAALDWIJK GERBERALAAN 

 

Oudercommissie stichting Kwest  

Soort opvang: dagopvang en peuteropvang 

  

 

1. Samenstelling OC 2021 

Daniëlle Voigt  Algemeen lid (tot februari 2021) 

Martijn van Vliet  Voorzitter (tot maart 2021) 

Lisette Damen   Penningmeester (tot juni 2021) 

 

Kim Verkade  Voorzitter  

Maaike Veldhuizen Algemeen lid 

Nadia Hamdan  Algemeen lid 

 

Per maart 2021 

Ivan vd Est  Penningmeester 

 

Per oktober 2021 

Angela Bogaard   Algemeen lid 

 

 

2. Doel, wat doen wij?  

Wij, als oudercommissie, hebben ons ten doel gesteld: 

▪ Direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind te behartigen en u als ouder zo 

goed mogelijk proberen te vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet 

alleen om uw kind, maar ook om de wensen van u als ouder met betrekking tot uw kind.  

▪ De kwaliteit van het uitvoerende werk op de vestiging bewaken,  

▪ Namens de ouders invloed uit oefenen op het beleid van het kindercentrum, 

▪ De betrokkenheid van ouders zoveel mogelijk te stimuleren, 

▪ De communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen en  

▪ De belangen te behartigen van de kinderopvanglocatie(s) bij de Centrale Oudercommissie en bij 

de directie.  

Wij zijn betrokken ouders die graag willen bijdragen aan een goed beleid op het kindercentrum. Wij 

doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Wij hebben ook enkele wettelijke 

adviesbevoegdheden en mogen advies uitbrengen aan de directie en aan de vestiging.  

Daarnaast zorgt de OC ook voor een presentje bij jubilea, dag van de leidster etc. Ook organiseren 

we in voorkomende gevallen een ouderavond, helpen we KC Samsam waar nodig mee bij het 

organiseren van bijvoorbeeld het jaarfeest, Sinterklaas en andere activiteiten.  

 

 

3. Aftredende en nieuwe leden  

Dit jaar zijn er weer enkele wisselingen geweest binnen de OC.  

Aftredende leden:  

Daniëlle Voigt  KC KwestKoters, Montessori 

Martijn van Vliet  KC Samsam, Eigenwijs 

Lisette Damen   KC Samsam, Eigenwijs 

 

Nieuwe leden: 

Ivan vd Est  KC Samsam, Knus 

Angela Bogaard   KC Samsam, Knus 

   

Verantwoordelijke OC Naaldwijk Gerberalaan 

Geldig tot 31 december 2022 
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4. Activiteiten OC 2021 

Het afgelopen jaar heeft de OC een aantal (digitale) bijeenkomsten gehad waar zij het over 

verschillende onderwerpen hebben gehad die van toepassing kunnen zijn in het resterende en 

komende jaar. Onderwerpen waren:  

 

▪ Sluiting van de locatie voor de 2e keer vanwege de corona maatregelen en de impact op 

personeel en kinderen 

▪ De contactmomenten die er desondanks met de kinderen zijn geweest 

▪ De noodopvang gedurende deze periode 

▪ Input klanttevredenheidsonderzoek en uitkomst bespreken 

▪ Corona maatregelen binnen Kwest en specifiek Samsam/KwestKoters, Montessori na heropening 

in februari 2021 

▪ Opvolging maatregelen n.a.v. corona besmettingen bij personeel 

▪ Personele wijzigingen KC Samsam en KwestKoters, Montessori 

▪ Werving nieuwe OC leden 

▪ Activiteitenaanbod 

▪ RIE en pedagogisch beleidsplan 

▪ Ruiltegoed en overgang naar Kwest cadeaudagen 

▪ Werkdruk 

▪ Zorgen voor presentje voor de ‘dag van de pedagogisch medewerker’,  

▪ Zorgen voor een presentje bij een afscheid, een geboorte, een jubileum, etc. 

▪ Communicatie met en naar ouders en de betrokkenheid vergoten. 

 

 

5. Financiële verantwoording  

De OC ontvangt jaarlijks van stichting Kwest een bedrag van € 200,00 voor de verschillende 

activiteiten, cadeaus, etc. (€ 50 per groep) Begin 2021 stond er nog een bedrag van € 31,60 open, 

afkomstig uit 2020.  

In 2021 is er een bedrag van € 199,85 uitgegeven. Hiervan zijn de presentjes voor de Dag van de 

pedagogisch medewerker betaald en een kraamcadeau voor Michelle en een attentie.  

Voor 2022 zal er in totaal een bedrag van € 231,75 beschikbaar zijn.  

 

 

6. Adviesrecht 

De OC heeft adviesrecht, wij hebben bij de volgende onderwerpen ons advies gegeven.  

▪ Akkoord gegeven op de conceptbegroting 2022 

▪ Akkoord gegeven op nieuw uurtarief voor 2022 

 

Namens de oudercommissie, Kim Verkade 

 

 

 

 


