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Elke kinderopvang heeft verplicht een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van ouders 

en kinderen en denkt mee aan het pedagogisch beleid. Ik denk dat elke ouder het prettig vindt om zijn 

of haar kind onder te brengen bij een opvangcentrum waar het kind zich veilig voelt en het naar zijn 

zin heeft. Zo ben ik inmiddels zes jaar geleden terecht gekomen bij Kindcentrum Academia. 

Waarom in de oudercommissie? 

Mijn dochter begon zes jaar geleden bij KDV ’t Paradijsje en ze zochten nieuwe leden voor de OC. Het 

leek mij heel interessant om de opvang van de andere kant te bekijken. Een andere reden was dat 

het mij leuk leek om andere ouders te leren kennen, aangezien dit allemaal helemaal nieuw was voor 

mij.  

De afgelopen 5,5 jaar heb ik diverse rollen gehad in de OC (OC-lid, voorzitter en secretaris). Er was 

veel ruimte voor nieuwe ideeën. Zo is de OC nieuwsbrief weer gestart, werden flyers uitgedeeld, 

konden we een OC website maken en mochten wij activiteiten en/of cadeautjes voor de kinderen 

rondom vieringen organiseren.  

In deze tijd heb veel moeders, de leidsters en het bestuur leren kennen en bracht ik ook mijn zoontje 

als baby met een gerust hart naar ’t Paradijsje toe.  

 

 

Vervanging gezocht! 

Inmiddels is mijn dochter 7 jaar en mijn zoontje 4 

en gaan beiden naar BSO Ababil. Al een tijdje 

terug heb ik aangekondigd om uit de OC te 

stappen. En met dit laatste “Back 2 School” 

project met een cadeautje voor alle kinderen en 

locaties sluit ik mijn OC avontuur ook af.  

 

 

Ik laat wel twee hele lieve moeders achter in de OC die op zoek zijn naar versterking! Een OC heeft 

minimaal 3 leden en maximaal 7. Voor deze dames hoop ik binnenkort op een hele hoop nieuwe 

aanmeldingen. Aanmelden kan heel simpel door te mailen naar oudersacademia@gmail.com. 

 

Ik wens de nieuwe OC een plezierige samenwerking toe! 

 

Liefs Debbie 

 

Achter de schermen bij Academia leren wij heel veel. 

Cijfers, letters, bakken, sport en lief zijn met wie ik ook speel. 

Alle kleuren van de regenboog, knutselen en zingen. 

Dansen, naar de bibliotheek en daarna touwtje springen. 

Een dagje KDV of naar de BSO na school. 
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Met mijn vriendjes en vriendinnetjes heb ik de grootste lol.    

Ik ontdek, ontwikkel en ik groei met plezier.      

Alles te danken aan de leidsters van hier. 

 

 
www.oudersacademia.nl 

 


