DE OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie is er om de belangen te behartigen van ouders en kinderen, kritische
kanttekeningen en klachten om te zetten in verbeteringen, als aanspreekpunt voor
ouders en als klankbord voor de locatiedirecteur en de kinderopvanggroep. Onderwerpen
zijn bijvoorbeeld: spelmateriaal, activiteiten, voeding, taal en veiligheid. We komen
minimaal 3 keer per jaar samen om over deze zaken te praten en plannen uit te zetten.
De oudercommissie van BSO Tiliander stelt zich voor…
Mandala Buitendijk, mama van Ties en Bart
Op het moment van schrijven zit Ties in de tweede klas,
de combinatieklas. Bart in kleuterklas B als oudste
kleuter. Ze gaan twee dagen naar de bso waar ze over
het algemeen graag zijn.
Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar
de bso gaan en zich daar thuis voelen. Ook wanneer zij
ouder worden, zal het een fijne plek moeten blijven met
voldoende uitdaging.
Als lid van de oudercommissie hoop ik daaraan mijn
steentje te kunnen bijdragen.
Zelf heb ik twaalf jaar op de Vrijeschool gezeten en ben ik jaren werkzaam als
leerkracht op Onderwijscentrum Leijpark.
Margriet Jacobs, moeder van Charlotte Carton.
Charlotte zit ondertussen in klas 3. In het dagelijks
bestaan ben ik docent beeldende vorming en techniek
in het voortgezet onderwijs. Het werken met
leerlingen is mijn passie en dat doe ik met veel
enthousiasme. In het weekeind zet ik me in als
zweminstructeur op vrijwillige basis bij een
zwemvereniging in Tilburg, ook dit doe ik met veel
plezier. Daar waar ik kan denk en doe ik mee. Regelmatig geef ik de klas van Charlotte
een lesje techniek. Sinds een aantal jaar maak ik deel uit van de ouder commissie van
deze BSO. Betrokken zijn bij de plaats waar mijn dochter ook een deel van de week
spendeert vind ik prettig en ik zet graag mijn kennis en expertise hiervoor in.

We zoeken nog moeders en vaders
voor de oudercommissie!
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Drie goede redenen om je aan te melden:
1. Het is goed voor je kind en alle kinderen.
2. Je leert andere ouders kennen en kunt nieuwe contacten maken in je buurt.
3. Je komt meer te weten over kinderopvang en dat is heel interessant.

Heb je interesse spreek ons aan of neem contact op met Carla

