
Jaarverslag 2022  Oudercommissie ’t Poppeke  

 

Algemeen 

Kinderopvang ‘t Poppeke is in oktober 2012 geopend. Enkele maanden na de 

opening is ook de oudercommissie gestart. De oudercommissie fungeert als 

aanspreekpunt voor de ouders en de directie en zorgt voor een goede en heldere 

informatieverstrekking aan de ouders.  

De oudercommissie stelt zich als doel de belangen van de kinderen en de ouders 

van het kinderdagverblijf / BSO zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te 

vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert de directie van het 

kinderdagverblijf ten aanzien van kwaliteit, verzorging, opvoeding en het 

kinderdagverblijf en voert regelmatig overleg met de directie.  

De oudercommissie probeert elk jaar vier bijeenkomsten te plannen. Van alle 

bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn in te zien bij 

Kinderdagverblijf ’t Poppeke. 

Taken 

De oudercommissie heeft een adviserende rol richting de directie van Kinderopvang 

’t Poppeke en daarnaast organiseert de oudercommissie incidenteel activiteiten voor 

en met ouders. De oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere: 

• uitvoering kwaliteitsbeleid; 

• algemeen pedagogisch beleidsplan; 

• risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid; 

• spel- en ontwikkelactiviteiten; 

• vaststelling en wijziging Klachtenreglement; 

• openingstijden. 

Afgelopen jaar heeft de oudercommissie ’t Poppeke onder andere adviezen gegeven 

op het gebied van en georganiseerd: 

• Kindcentrum Kloosterzande; Hier praten we over verschillende onderwerpen. 

Bij dit overleg zitten mensen van OR ’t Poppeke, OR Foxkidz ’t Getij en MR ‘t 

Getij. Ook personeelsleden van de verschillende geledingen zitten bij dit 

overleg. Vanuit de OR van het ‘t Poppeke probeert er altijd wel iemand aan te 

sluiten. Dit is helaas niet elke keer gelukt. De kc raad 27 januari, 7 maart, 5 juli 

en 6 december 



• Op 5 november was er weer een 2e handsbeurs in de Binnendeur, deze was 

in het voorjaar komen te vervallen ivm de corona maatregelen. 

• We hebben Cindy geadviseerd in het communiceren van het verhogen van de 

uurprijs. 

• We hebben dit jaar helaas afscheid moeten nemen van Faye, zij is verhuisd, 

waardoor het werken bij ’t poppeke niet meer haalbaar was, De kinderen hebben een 

prachtige 3-luik gemaakt voor haar ism de ouderraad.  

• Cindy is getrouwd, en hiervoor hebben wij vanuit de ouderraad haar een mooi 

cadeau en felicitaties gegeven.  

• Voor de dag van de leidster hebben we voor op de groep, theepakketten 

samen gesteld, met tap-kannen, zodat er ook ijsthee gemaakt kan worden.  

• De jaarlijkse picknick is niet doorgegaan aangezien het weer het toen niet toe 

liet, we hebben dit willen verzetten naar het najaar, maar ook deze kon vanwege 

weer niet doorgaan. Deze is verzet naar 17 juni 2023. 

• De fotograaf welke wij voor ogen hadden heeft voor het najaar op het laatste 

moment laten weten de foto’s niet kunnen maken, deze is voor nu verzet naar 1 en 2 

april 2023 

 

 Reglement 

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het 

medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Het reglement is door 

de oudercommissie opgesteld en vastgelegd. Iedereen kan het reglement op 

aanvraag inzien bij ‘t Poppeke. Daarnaast is ook een klachtenreglement opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling  

De oudercommissie bestaat uit zes ouders, die zowel de kinderopvang als de 

buitenschoolse opvang vertegenwoordigen.  

Op 31 december 2022 bestaat de oudercommissie uit de volgende leden: 

• Voorzitter:  Angela Oele 

• Secretaris:   Angela Oele 

• Penningmeester:   Tanja van Bellen 

• Lid:   Marjolein van Kerckhoven 

• Lid:                          Enya Roels 

• Lid:   Suzanne Franse 

• Lid:    Cynthia van Damme 

Cindy Poppe woont alle bijeenkomsten van de oudercommissie bij om nieuwe 

ontwikkelingen, activiteiten, etc. te bespreken.  

Kasoverzicht 2022 

2022 In uit 

In kas 1-1-2022 553.30  

   

Cadeaubon Cindy 08-06-2022 
 

150 

Dag van de leidster  19-9-2022  36.33 

Afscheid Faye   7,76 

Cadeau 10 jarig bestaan  15-10-22  10,10 

Opbrengst beurs tafels 212.50  

Opbrengst beurs schmink 11.00  

Uitgaven beurs, tafels + consumpties   47.00 

Opbrengst cup cake actie  544.60  

   

   

In kas 31-12-2023 1117.30  

 

Jaaroverzicht activiteiten 

23 februari 2022 Vergadering ouderraad 

17 maart 2022 vergadering ouderraad 

20 juli 2022 Vergadering ouderraad 

13 september 2022 Vergadering ouderraad 

7 december 2022 Vergadering ouderraad 

 



 

Vooruitblik voor 202 

In april zal de fotograaf zijn jaarlijkse foto’s komen maken van de kinderen 

We organiseren in maart en oktober weer een 2e handbeurs in de binnendeur in 

Kloosterzande. 

Voor de zomervakantie gaan we weer onze jaarlijkse picknick organiseren. We 

hopen dit jaar op veel aanmeldingen en beter weer.  

Dit jaar zullen we ook weer kijken of we een informatieavond kunnen organiseren. 

Leuke ideeën voor activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom. Mail dan naar 

ouderraadtpoppeke@live.nl. Interesse om ook lid te worden van de 

oudercommissie? Vraag meer informatie aan één van de leden of aan Cindy Poppe.  

 

Kloosterzande, 31 december 2022 

Ouderraad kinderopvang ’t Poppeke 

mailto:ouderraadtpoppeke@live.nl

