
   

 

 

Oudercommissie 

 

Wij, als oudercommissie, willen ons graag aan u voorstellen en vertellen wat u van ons kunt 

verwachten. 

 

De oudercommissie bestaat uit de volgende personen/ouders: 

 

*  Mijn naam is Sanne Vervoort, mama van Mees, Jette en Thein van de Warenburg. 

Momenteel bezoekt alleen Thein de Mallemolen nog.  
Sinds dit jaar, 2021, neem ik zitting in de oudercommissie van de Mallemolen.  
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als coördinator in het basisonderwijs (kindcentrum).  
Ik heb ervaring met management, beleid & organisatie binnen dit werkveld en dat van de 
kinderopvang. Hiermee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen 
binnen de Mallemolen en heb vertrouwen in een fijne samenwerking met Elke, Stefan en het 
fijne team van pedagogisch medewerkers.  
Wellicht tot binnenkort.  Groet, Sanne 

* Mijn naam is Stefan van den Boom getrouwd met Meggie en pappa van Siem en Dies.  

Sinds oktober 2020 ben ik een van de vertegenwoordigers van de oudercommissie, waarin ik 
een positieve bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen van kinderdagverblijf De 
Mallemolen.  
Ik ben werkzaam als strategisch inkoper binnen Ahrend en de daaraan gelieerde bedrijven. 
Daarnaast liggen mijn interesses bij sport, techniek en het bourgondische leven.  
Wellicht kom ik jullie eens tegen op woensdag of vrijdag bij de Mallemolen.  
Tot Snel, Stefan 

*  Mijn naam is Elke Jansen, mama van Lenn en Seth. Waarvan alleen Lenn de Mallemolen 

bezoekt. Sinds januari 2019 ben ik lid van de oudercommissie.  
Zelf ben ik werkzaam in het onderwijs; ik geef les op het Koning Willem 1 College, binnen de 
afdeling Kind&Educatie. Hier verzorg ik de lessen voor (kinder)verzorging en (kinder)EHBO. 
Mijn interesses liggen bij vele onderwerpen in de zorg, maar ook ben ik graag bezig met mijn 
handen. Leuke cadeautjes verzinnen voor de leidsters, mee nadenken over de kwaliteit  van 
de kinderopvang. Ik voel me een echte duizendpoot binnen de oudercommissie. 
Tijdens het brengen&halen zullen we elkaar vast eens tegenkomen. Ik kijk er naar uit! 
Groeten, Elke 
 

  



   

 

 

Doelstelling: 

 

Het doel dat wij voor ogen hebben binnen de oudercommissie van de Mallemolen is om de belangen 

van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en als vertegenwoordigers van de 

ouders op te treden in het overleg met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. 

 

Wij praten mee over de kwaliteit, het pedagogisch beleid en het huishoudelijke reglement. Deze 

laatste twee zaken krijgt u altijd overhandigd bij uw contract. Dit kunt u ook bij de Mallemolen inzien. 

 

Mochten zich er problemen voordoen, bent u ontevreden, of wilt u uw verhaal kwijt dan is het 

wenselijk dit eerst met de leidinggevende/groepsleiding te bespreken en met elkaar tot een 

gezamenlijk oplossing te komen. Mocht dit onvoldoende voor u zijn, dan kunt u ons als 

oudercommissie inschakelen. Wij zullen samen met u als onafhankelijke in gesprek gaan. Samen 

kijken we dan wat in uw situatie een oplossing kan zijn. 

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u zich met uw klacht niet rechtstreeks tot de 

medewerker of de leidinggevende wilt wenden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang, middels de zogenaamde externe klachtenprocedure. De 

voorkeur van de organisatie gaat er van uit om de klacht eerst te bespreken binnen de organisatie. 

De Geschillencommissie t.a.v. Klachtenloket Kinderopvang Postbus 90600 2509 LP DEN HAAG Tel: 

070 – 3105310 Website: www.degeschillencommissie.nl 

 

Eigen bijdrage ouders; 

 

Aan het begin van ieder jaar vragen wij aan u als ouders eenmalige bijdrage van € 5,00 per kind. Dit 

gebeurd door middel van een envelop in het postvak van uw kind met de vraag deze te vullen met 

bovenstaand bedrag en deze weer te retourneren in het postvakje van de oudercommissie. 

Van dit bedrag worden door het jaar heen verschillende attenties verzorgd o.a. lief en leed wat zich 

voordoet bij de leidsters. Denk hierbij o.a. aan de volgende activiteiten;  

- de dag van de leidsters 

- thema-avonden 

- ons jaarlijks uitje voor leidsters, ouders en kinderen. 

Inzage in de financiën is altijd mogelijk. 

  

http://www.degeschillencommissie.nl/


   

 

 

Takenpakket van de oudercommissie; 

* Vergaderen over alle lopende zaken, 1x in de 3 à 4 maanden komen wij bijeen. 

 Periodiek sluit de leidinggevende aan. De inhoud van deze vergadering kan op verzoek van 

 ouders gedeeld worden middels de notulen.  

*  (mede)Organiseren van een thema-avond. Mocht u als ouders ideeën/wensen hierin hebben, 

dan kunt u die ten alle tijden doorgeven via de mail; 

oudercommissiemallemolen@hotmail.com 

*  Het organiseren van het jaarlijks uitje met de kinderen, ouders en broertjes/zusjes. Meestal 

in een van de maanden juni, juli of september, afhankelijk van het weer. 

*  Aandacht besteden voor de ‘dag van de leidsters’! Ieder jaar valt deze dag op de 3e 

donderdag in september. 

 

Wij hopen dat u op deze manier een beeld heeft kunnen krijgen van de activiteiten van de 

oudercommissie. Wij wensen uw kind een fijne periode op de Mallemolen en hopen u te zien bij een 

van onze activiteiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sanne, Stefan, Elke 

 

 

mailto:oudercommissiemallemolen@hotmail.com

