
Inleiding 

Voor u ligt het eerste (school)jaarverslag van Oudercommissie van bso ’t Kasteel. De 
oudercommissie heeft besloten om een jaarverslag uit te brengen om haar 
zichtbaarheid te vergroten en om beknopt inzicht te geven in de onderwerpen die het 
afgelopen schooljaar besproken zijn. 

De oudercommissie van bso ’t Kasteel behartigt de belangen van alle ouders met 
kinderen op bso ’t Kasteel en in de gastouderopvang. Van de vergaderingen wordt 
een verslag gemaakt. Het verslag is voor ouders op te vragen de mailbox van de 
oudercommissie (oudercommisse@tkasteel.nl) of via info@tkasteel.nl. Ook is het 
voor ouders mogelijk om onderwerpen aan te melden. Dat kan door het aanspreken 
van één van de leden van de oudercommissie of door een berichtje te sturen aan 
oudercommissie @tkasteel.nl. 

De oudercommissie bestaat momenteel uit: 

- Nicole, moeder van Gabriel (Roomburg) en Dorian (Speelschans), voorzitter. 

- Karien, moeder van Chris (Roomburg) en Hendrik (‘t Croontje) 

- Bart & Madeleine, vader en moeder van Guy (Roomburg) 

- Patricia, moeder van Kasper (Roomburg) 

- Carolina, moeder van Karlijn (Roomburg) 

- Eline, moeder van Lise (Roomburg) en David (‘t Croontje) tot 1 oktober 2019 

 

Het streven is om van alle locaties en vanuit de gastouderopvang 1 of 2 ouders 
vertegenwoordigd te hebben in de oudercommissie, waarbij ook spreiding is over de 
scholen waarvoor ’t Kasteel opvang biedt. Mocht je belangstelling hebben, ben je 
altijd welkom om een keer een vergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op 
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met een van de leden van de oudercommissie of via het mailadres van de 
oudercommissie (oudercommissie@tkasteel.nl). De nieuwe leden van de 
oudercommissie hebben afgelopen juni de Regionale Basistraining voor 
Oudercommissie van BOinK gevolgd. 

Terugblik 

Het afgelopen schooljaar heeft de oudercommissie vier keer vergaderd; in 
september, november, maart en juni. Vaste onderwerpen die tijdens de vergadering 
worden besproken zijn; 

- de ontwikkelingen op de locaties, - inspecties van de GGD, - het pedagogisch 
beleid (pedagogisch beleidsplan), en - de jaarlijkse tariefvaststelling (adviesplichtig). 

Hieronder volgt enige toelichting op de besproken onderwerpen. 

GGD-rapport 

De oudercommissie heeft met ’t Kasteel gesproken over het GGD-rapport van 2 april 
2019. De GGD is positief over ’t Kasteel (pedagogisch klimaat). Helaas heeft de 
GGD ook moeten constateren dat niet voldaan is aan één vereiste; dat bij de inzet 
van een muziekdocente is te laat een VOG verkregen. De oudercommissie betreurt 
de aanwijzing en gezamenlijk met ’t Kasteel is geconstateerd het dat het zaak is dit in 
de toekomst te voorkomen. 

Tariefstelling 

De tariefstelling is door ’t Kasteel per 1 januari verhoogd. De oudercommissie is 
hierover uitgebreid geïnformeerd en heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht. De 
oudercommissie heeft geconcludeerd dat deze tariefstelling noodzakelijk is, gezien 
landelijke ontwikkelingen en de keuzes die ’t Kasteel hierbij maakt, in het bijzonder 
het handhaven van het huidige ratio pedagogisch medewerker per kind. De 
oudercommissie heeft positief geadviseerd. 

Daarnaast zijn het afgelopen schooljaar de volgende zaken aan de orde 
geweest: 

Wet IKK Per 1 januari 2018 is de Wet IKK (innovatie en kwaliteit kinderopvang) in 
werking getreden waarmee per 1 januari 2019 nieuwe maatregelen zijn doorgevoerd. 
De oudercommissie is met ’t Kasteel in gesprek geweest over deze maatregelen en 
hoe ’t Kasteel daar invulling aan geeft. Voor meer informatie over de Wet IKK 
(https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk). 

Workshops/activiteiten Vanuit de oudercommissie zijn diverse suggesties gedaan 
voor het doen van workshops en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld de muziekles 
van het Muziekcollectief en het meedenken over een alternatief voor de 
kampeerweken die helaas niet meer gehouden kunnen worden bij de camping in 
Cronesteijn. 
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Voeding De oudercommissie is met ’t Kasteel in gesprek geweest over voeding op ’t 
Kasteel, o.a. over traktaties, verantwoorde voeding en het vergroten van het 
bewustzijn bij de kinderen van voeding bij de kinderen door zelf bezig te kunnen zijn 
met het (maken van) eten (fruit snijden, brood bakken, boodschappen doen etc.), ook 
in de hogere groepen. 

Roomburgpark De oudercommissie is steeds door ’t Kasteel op de hoogte gehouden 
van de plannen voor het Roomburgpark, die potentieel gevolgen kunnen hebben 
voor alle drie de locaties van bso ’t Kasteel. Het belang van het kunnen blijven 
bieden van een veilige, niet-schoolse opvanglocatie met veel buitenruimte heeft 
daarbij steeds centraal gestaan. De oudercommissie en ’t Kasteel trekken hier 
samen op. De ontwikkelingen rondom Roomburgpark worden echter vooral bepaald 
door gemeente en verschillende andere belanghebbenden. 

PR De oudercommissie heeft meegedacht en suggesties gedaan voor het 
wervingsbeleid van ’t Kasteel, om een teruglopend aantal aanmeldingen een halt toe 
te roepen. 

Jaarplan OC 2019-2020 

De oudercommissie zal voor het nieuwe schooljaar een jaarplan maken. Het jaarplan 
zal via de Kasteelpost aan de ouders kenbaar worden gemaakt. 

 


