
 
Oudercommissie Locatie Grote Beer en Beresterk 
 

Beste ouder/ verzorger, 
 
Uw kind gaat op locatie Grote Beer of Beresterk naar de peuter opvang of de buitenschoolse 
opvang. Als oudercommissie van deze locatie stellen wij ons graag aan u voor. 
 

Boudewijn van der Garden Wendy Hoogenboom Zita Witteman 
 

Lisette Krijgsman  Meggy Beelen 
 
Wat doen wij voor u? 
Als oudercommissie vertegenwoordigen wij alle ouders/verzorgers van de kinderen op locatie 
Grote Beer en Beresterk. Dit doen wij door zo goed mogelijk invulling te geven aan het 
adviesrecht van de oudercommissie over het beleid van Kindkracht 0-12. De oudercommissie 
is ook een aanspreekpunt voor ouders binnen locatie Grote Beer en Beresterk.  
 
Hoe doen we dat?  
Wij voeren drie keer per jaar overleg met de leidinggevende van locatie Grote Beer en 
Beresterk. Tijdens dit overleg worden onderwerpen als voedingsbeleid, pedagogisch beleid, 
veiligheid, plaatsingsbeleid en openingstijden besproken. Hierbij proberen we de belangen 
van alle kinderen en hun ouders zo goedmogelijk te behartigen. We nemen ook deel aan de 
centrale oudercommissie, waarin de onderwerpen worden besproken met de directie van 
Kindkracht die betrekking hebben op alle vestigingen van Kindkracht 0-12. Als er een 
onderwerp is dat u bespreekbaar wilt maken dan horen wij dat graag. 
 
Contact 
U kunt contact met ons opnemen via de leidinggevende van Grote Beer en Beresterk of een 
mail sturen naar oudercommissie@kindkracht.nl. Uiteraard kunt u ons ook aanspreken als u 
ons tegenkomt op één van de groepen. Ook bent u van harte welkom om een overleg bij te 
wonen. Meld je van tevoren wel even per mail aan. 
 
Groeten, Oudercommissie Locatie Grote Beer en Beresterk 
  



 
Oudercommissie Locatie Grote Beer en Beresterk 
 

Even voorstellen… 
 

Boudewijn van der Garden 
Ik woon samen met mijn vriendin Marije Buizer en onze dochter Jinthe (2012) en zoon Thijme 
(2016) in Roelofarendsveen. Ik werk al ruim 11 jaar bij Jumbo Shipping in Schiedam, waarvan 
de laatste vier jaar als Tender / Project Manager op de Commerciële afdeling. Als product 
specialist in de offshore wind tender ik voor het wereldwijde zeetransport van offshore 
windmolen fundaties. Mijn hobby’s hebben bijna allemaal een link met het water, zoals zeilen 
en duiken  
 
Dochter Jinthe en zoon Thijme gaan beide 2 dagen per week naar de voorschoolse opvang en 
buitenschoolse opvang bij BSO – Beresterk / Grote Beer. Voor onze verhuizing was ik lid van 
de oudercommissie bij de opvang organisatie in onze vorige woonplaats. Deze ervaring zet ik 
graag in bij de oudercommissie van Grote Beer en Beresterk. Mochten we als oudercommissie 
uw stem moeten laten horen, laat het ons dan weten! 
 

Wendy Hoogenboom 
Ik ben getrouwd met Ronald en samen zijn we de trotse ouders van Manou (2010), Tino (2013) 
en Job (2016). Ik ben werkzaam bij een scheepsbouwkundig ontwerpbureau als Naval 
Architect en in mijn vrije tijd speel ik graag tenor saxofoon.  
 
Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar de BSO Grote Beer en Beresterk, ze zijn 
meestal nog lang niet klaar met spelen als we ze komen ophalen. Sinds 2019 ben ik lid van de 
oudercommissie Grote Beer en van de Centrale oudercommissie van Kindkracht. Als lid van 
de oudercommissie krijg je een goed beeld van wat zich afspeelt binnen Kindkracht, welke 
afwegingen er worden gemaakt om tot besluiten te komen en kun je de belangen van de 
ouders behartigen. 
 

Zita Witteman 
Ik woon samen met René Bos, dochter Faith (2018), zoon Jayh (2020) in Oude Wetering. Ik 
werk nu voor de woningcorporatie, waar ik het gehele verhuurproces begeleid. Mijn vrije tijd 
breng ik het liefst door met mijn familie & vrienden en zijn we er altijd op uit om mooie 
herinneringen te maken.  
 
Faith zit twee middagen op de BSO Grote Beer en Jayh start na de zomer op de peutergroep 
van de Grote Beer. Bij het peuterprogramma heb ik al mogen ervaren hoe belangrijke 
toevoeging het programma heeft in de ontwikkeling en hoeveel plezier de kinderen ervan 
hebben. Ook de BSO wordt met veel plezier bezocht en worden altijd leuke dingen 
georganiseerd.  
 
Ik ben lid geworden van de oudercommissie 'Grote Beer' omdat er nog geen ouder vanuit de 
peutergroep was aangesloten en er zo ook een ouder vanuit de peutergroepen de 
oudercommissie kan bijstaan. Ik hoop zo de oudercommissie positief te kunnen ondersteunen 
en meedenken waar nodig. Zo mijn steentje bij te dragen. Mochten er vragen zijn of interesse 
om ons bij te staan, dan sta ik natuurlijk altijd open voor een praatje. 
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Lisette Krijgsman 
Ik woon sinds augustus 2016 met mijn man (Sven) en 2 kinderen (Thijs 11 & Tobias 9) in Oude 
Wetering. Wij zijn hierheen verhuist vanuit Schiedam en mijn eerste contact in het dorp was 
met de BSO. De kinderen voelde zich meteen thuis en hadden alvast wat bekende gezichten 
voordat ze op school begonnen. Ik werk 4 dagen per week als HR-manager en zie hoe 
belangrijk de BSO is voor mij en mijn kinderen.  
 
Ik wilde graag ook mijn steentje bijdragen in het behartigen van de belangen van zowel ouders 
als organisatie. Mocht je vragen hebben schroom niet om naar me toe te stappen. 
 

Meggy Beelen 
Ik woon samen met mijn vriend Rick en onze kinderen Casper (2018) en Lauren (2020) in 
Oude Wetering. Ik ben werkzaam bij JWA Beheer in Roelofarendsveen. Ik sport graag en hou 
van gezelligheid met familie en vrienden. Ik vind het heerlijk om dingen te ondernemen, 
maar geniet ook heel erg van thuis zijn samen met ons gezin.   
 
Casper is net gestart op de Kilmboom en de BSO, Lauren zit nog op de locatie Zonnewijzer. Ik 
heb gemerkt hoe waardevol het is als een kind het fijn heeft op de opvang of BSO. Ik vind het 
daarom belangrijk om actief betrokken te zijn als ouder en mee te kunnen denken waar nodig.  
 
Als lid van de oudercommissie hoop ik wat meer mee te krijgen vanuit de organisatie en een 
stem te kunnen laten horen vanuit mijn positie als ouder. Mochten er vragen zijn of u wilt iets 
delen, dan hoor ik het graag! 
 
 
 
Oudercommissie Locatie Grote Beer 
Zowel ouders als Kindkracht 0/12 vinden het belangrijk, dat ouders kunnen adviseren bij 
belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang 
stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard 
adviesrecht op diverse punten.  
 
De oudercommissie stelt zich ten doel: 
1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de 

oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te 
vertegenwoordigen; 

2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; 
3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en 

het bestuur en middels de centrale oudercommissie. 
 
Meer informatie over de werkwijze, taken en bevoegdheden, procedures en afspraken van de 
oudercommissie, is te vinden in het oudercommissiereglement en het huishoudelijk 
reglement oudercommissie.  
 
Meepraten?! 
Ben jij ons nieuwe oudercommissielid? Heb je interesse?! Neem dan contact met ons op via 
oudercommissie@kindkracht.nl 

https://www.kindkracht.nl/uploads/Oudercommissiereglement.pdf
https://www.kindkracht.nl/uploads/Huishoudelijke_reglement_oudercommissie_.pdf
https://www.kindkracht.nl/uploads/Huishoudelijke_reglement_oudercommissie_.pdf

