Nieuwsbrief
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namens de oudercommissie Lisse
Beste ouder(s) en/of verzorgers,
Allereerst wensen wij jullie namens de oudercommissie Lisse een gezond en gelukkig 2021!
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief vanuit de oudercommissie Lisse. Via deze nieuwsbrief willen
wij jullie betrekken bij en informeren over hetgeen wat wij als commissie doen binnen SKOL.
Deze nieuwsbrief zal tweemaal per jaar verschijnen.
Oudercommissie, wie, wat, waar…
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse
opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders
van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.
Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met SKOL de kwaliteit van de opvang
te behouden en te verbeteren. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de
oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang,
heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse
aspecten van de opvang. De oudercommissie adviseert SKOL,
gevraagd en ongevraagd, over de adviesonderwerpen die in de
Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen
worden adviesaanvragen van SKOL behandeld en worden
adviezen geformuleerd. Deze adviezen kunnen gaan over o.a.
de openingstijden, vaststelling en wijziging van de
klachtenregeling, de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de
wijziging van de prijs van de kinderopvang. Tot slot organiseert de oudercommissie ook
activiteiten, zoals de Dag van de Pedagogisch Medewerker.
Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben voor de oudercommissie, schroom dan niet om
contact met ons op te nemen. Onderaan de nieuwsbrief vinden jullie onze contactgegevens.
Wie zijn wij?
“Betrokkenheid van de ouders is belangrijk voor ons. Daarom heeft SKOL een oudercommissie.
De oudercommissie wordt gevormd door een aantal enthousiaste ouders van kinderen die
gebruik maken van de diverse locaties van SKOL.” Aldus SKOL.
Op dit moment bestaat de Oudercommissie Lisse uit acht leden, namelijk zeven moeders en een
vader. Onze kinderen zitten op bijna alle locaties van SKOL en maken gebruik van de dagopvang
of naschoolsopvang. Het Nassaupark wordt het meeste vertegenwoordigd, gevolgd voor
Kindercampus Joseph en de Hannie Schaftlaan. Hoewel we allemaal verschillend zijn, zijn we
allemaal gemotiveerd om allerlei onderwerpen te behandelen en voor te leggen aan SKOL.
Nieuwsgierig naar de leden van de OC? Klik op de link en wij stellen ons voor!
https://www.skolkinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/11/Nieuwsflits-OC-Lisse-stelt-zichvoor.pdf
Terugblik 2020
Het afgelopen jaar heeft de oudercommissie zich onder andere bezig gehouden met de volgende
onderwerpen:
Corona
2020 was een heel bijzonder jaar voor iedereen. Waar we begin maart nog alles konden doen,
zaten we eind maart thuis te werken met onze kinderen. Gelukkig na een aantal weken konden
de kinderen weer naar de opvang. De communicatie over de ontwikkelingen, de teruggave en
verrekeningen van de teruggave werden naar onze mening goed en duidelijk overgebracht. Ook
de maatregelen op de vestigingen waren naar onze mening goed gecommuniceerd en geregeld.
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Flexkids app
Wat voorheen de SKOL app was, is nu de Flexkids app. De verandering van app bracht in eerste
instantie niet veel verbetering met zich mee vonden wij als OC. Ook hoorden we vergelijkbare
geluiden van ouders. De OC heeft tijdens de vergaderingen meerdere malen verbeterpunten
aangedragen. En met enig succes. Dat neemt niet weg dat wij de ontwikkelingen blijven volgen
in 2021.
Advies tarieven
Als ouder ben je niet dol op prijsverhogingen. Wij als OC
proberen dat dan ook tegen te houden. Hoewel wij een
besluit niet kunnen nemen, kunnen wij wel adviseren en
kritische vragen stellen bij de verhogingen. De OC gaf een
positief advies af voor een indexering van de tarieven voor
de BSO en voor het KDV in 2021. Doorslaggevend is dat
ouders er volgend jaar netto op vooruit gaan, uitgaande
van hetzelfde aantal uren opvang en bij een gelijkblijvend
inkomen.
Dag van de Pedagogisch Medewerker
Tijdens de Dag van de Pedagogisch Medewerker op donderdag 17 september 2020 heeft de
oudercommissie namens de ouders de medewerkers in het zonnetje gezet om te bedanken voor
alle schone luiers, gedroogde tranen, gesmeerde boterhammen, geschilde appels, spelletjes,
activiteiten, kusjes en knuffels. Zonder hen kunnen wij niet rustig naar ons werk of naar school.
Alle medewerkers hebben een tegoedbon ontvangen voor een tijdschrift naar keuze.
Fotograaf
Helaas kon er door corona in het najaar van 2020 geen fotograaf langs komen. Samen met de
organisatie hebben wij bekeken of er alternatieven zijn voor de schoolfotograaf. Vooralsnog zijn
er in de coronaperiode geen mogelijkheden om de schoolfotograaf te laten komen. Dit zorgt
namelijk voor te veel personen en bewegingen op de verschillende locaties.
Input
Wij horen graag of jullie als ouders nog onderwerpen hebben, die besproken moeten worden
met SKOL. Ook voor vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht. Hoe? Door ons aan te spreken op
de locatie of te mailen naar onderstaand e-mailadres.
Vriendelijke groet,
Chantal Immink, Jessica Kortekaas, Jolanda Meyer, Joyce Lustberg, Marjoleine van Egeraath,
Marloes Couzijn, Rozemarijn van Rooijen en Tom Schreuder.

Contact:
skol.oudercommissie@gmail.com

