
 
 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In deze brief willen we u o.a. informeren over de doelstelling, werkwijze en samenstelling van de oudercommissie. 

De oudercommissie van De Speuldeel bestaat uit vier betrokken ouders. Alle vier de ouders hebben zowel een 

kind op het kdv als op de bso. Graag willen wij ze even aan u voorstellen: 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Gerrianne bos, 30 jaar en woon 

samen met Wim Pepping en onze kinderen Luca 

(3jaar) en Lotte (1 jaar) in Westerbork. Ik ben 

werkzaam als teamleider bij LAVG 

Gerechtsdeurwaarders in Groningen. Onze 

kinderen gaan beide naar het kinderdagverblijf. 

 

Mijn naam is Simone de Goede-Smit, ik ben 34 jaar oud en ben 

woonachtig in Westerbork. Drie dagen in de week ben ik 

werkzaam als Intern Begeleider op een basisschool in 

Groningen. Onze kinderen zitten beiden op De Speuldeel. Merel 

van 5 op de BSO en Madelein van 2 op het kinderdagverblijf. 

 

Ik ben Mariette van der Gaag (37) en woon met Matthijs, Duco en Ella in 

Westerbork. Wij zijn hier ruim 2 jaar geleden komen wonen toen ik bij de NAM 

ging werken. Vanaf het begin gaan de kinderen 3 dagen per week naar de 

Speuldeel, waar zij het heel erg naar hun zin hebben. Duco is helemaal trots dat 

hij binnenkort naar de BSO gaat (vooral de BSO auto kijkt hij erg naar uit) en Ella 

gaat vanaf dan ook de peutergroep onveilig maken. 

De Speuldeel is een vertrouwde plek voor de kinderen, waar ze lekker veel 

buiten spelen maar ook vaak knutselen en graag helpen met de baby’s! Ook 

voor mij is het een vertrouwde plek en ik wil graag meedenken en helpen waar 

mogelijk.  

 



 
 

 
 

Mijn naam is Jolanda Venekamp. Ik ben getrouwd met Jan en samen hebben wij 2 

kinderen, Danique (6 jaar) en Lars (3 jaar). Ik ben opgegroeid in Westerbork. Na 

mijn studie HBO Informatiedienstenverlening- en Management aan de 

Hanzehogeschool in Groningen hebben Jan en ik een jaar in Rolde gewoond 

waarna we snel een huis in Assen hebben gekocht. Hier hebben we ruim 10 jaar 

met veel plezier gewoond. Ik wilde toch weer graag terug naar het dorp waar ik 

ben opgegroeid en sinds januari 2017 wonen wij dan ook in Westerbork.  

Ik werk als manager bedrijfsbureau bij Technicum, een arbeidsmarktspecialist voor 

technisch personeel. Hier werk ik al 13 jaar met veel passie en plezier.  

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met ons gezin. We gaan er graag op uit 

en we houden van het buitenzijn. Daarnaast zijn wij liefhebbers van lekker eten en 

het maken van mooie reizen. En met vriendinnen ga ik graag naar musicals en 

concerten.  

Ik vind leuk om me in te zetten voor de oudercommissie omdat ik het belangrijk 

vind dat ik vanuit mijn rol als ouder zijnde een steentje kan bijdragen in een stukje 

advies en meedenken binnen De Speuldeel. Daarnaast help ik graag een handje 

mee bij het organiseren van activiteiten.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Doelstelling:  

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van De Speuldeel, zo goed 

mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast adviseren wij het management gevraagd 

en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op o.a. de volgende terreinen:  

• het aantal kinderen per leidster  

• groepsgrootte  

• opleidingseisen beroepskrachten  

• inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding  

• pedagogische beleidsplan  

• voedingsaangelegenheden  

• risico inventarisatie veiligheid en gezondheid  

• openingstijden  

• vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de 

klachtencommissie  

• wijzigingen van de prijs van de kinderopvang etc. 

 

Werkwijze:  

De werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is 

per email op te vragen bij de oudercommissie. De oudercommissie is lid van BoinK. Dit is een landelijke 

vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Zie www.boink.info  

De oudercommissie van het kdv en de bso is samengevoegd omdat alle vier de ouders zowel een kind op het kdv 

als op de bso hebben. In de vergadering wordt wel onderscheid gemaakt tussen agendapunten voor het kdv en 

voor de bso.  

 

Communicatie:  

Wij hebben de uitdaging om de belangen van alle ouders te behartigen. Natuurlijk kunnen wij daarbij niet zonder 

uw inbreng! Wij vragen u vriendelijk om zaken die u via de oudercommissie aangekaart zou willen hebben, aan 

ons kenbaar te maken. Hetzij door ons persoonlijk aan te spreken, hetzij middels een email naar ons te sturen.  

In de entreehal van De Speuldeel is een mededelingenbord waarop wij informatie die voor u van belang is op 

zullen hangen. Graag willen wij u ook via de email op de hoogte houden en maken daarvoor gebruik van uw 

email- en adresgegevens zoals bekend bij De Speuldeel. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt voor 

interne berichtgeving. Indien u hier bezwaar tegen hebt, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via 

onderstaand e-mail adres.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, of wilt u meedenken, neemt u dan 

gerust contact op met één van de leden.  

Met vriendelijke groet, 

De Speuldeel de oudercommissie  

gerriannebos88@hotmail.com 

smit_simone@hotmail.com 

mvandenhatert@gmail.com  

jolandafaber81@hotmail.com  
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