
 

 

Vacature 

Vind je het leuk om betrokken te zijn met de opvang van je kind? Je bijdrage te 

leveren aan de kwaliteit van de opvang en instemmen en adviseren over de 

bedrijfsvoering? Meld je dan nu aan voor onze vrijwillige vacature  

 

Oudercommissielid van Hamertje-tik 

 

Op dit moment is er geen actieve oudercommissie. Dit is ontstaan nadat er 2 van de 3 

oudercommissie leden zijn verhuist en afscheid hebben genomen van onze als opvang voor hun 

kinderen. 

De periode tot half 2019 heeft de oudercommissie zo goed mogelijk de belangen behartigd van 

ouders en natuurlijk vooral voor de kinderen. Zij brachten advies uit over bijvoorbeeld het 

opstarten van groep ‘de Miniclub’ en het nieuwe aanbod en tarieven. Zij denken mee in de 

veranderingen die plaatsvinden in het Pedagogisch beleid en bijvoorbeeld de AVG. Daarnaast 

helpt de Oudercommissie mee met het organiseren van ouderavonden en het Lente- of 

Zomerfeest.  

Dit doet de Oudercommissie door ongeveer 4 keer per jaar met elkaar te vergaderen. Tweemaal 

samen met het management van Hamertje-tik en tweemaal met elkaar als Oudercommissie. 

De oudercommissie kent minimaal drie leden om te kunnen voldoen aan de eisen van een 

Oudercommissie. Deze 3 leden hebben allen een functie, namelijk Voorzitter, Secretaris en 

Penningmeester.  

Wij vinden het belangrijk dat onze oudercommissie bestaat uit ouders met kinderen van 

verschillende leeftijden. Zij kunnen er dan voor zorgen dat hun advies en/ of instemming passend 

is voor alle kinderen die Hamertje-tik bezoeken. 

Vanwege dat we op dit moment geen actieve Oudercommissie hebben zijn wij op zoek naar in 

ieder geval twee nieuw leden.  

Wij willen alle ouders van Hamertje-tik oproepen deze functie te overwegen. Is het iets voor jou? 

Heb je nog vragen? Of ben je zo enthousiast en wil je gelijk zitting nemen in de Oudercommissie 

laat het ons weten door een mail te sturen naar info@hamertje-tik.nl onder vermelding van 

Vacature Oudercommissielid. 
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