
 

 

 

Jaarverslag 2019 COC 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2019 van de Centrale Oudercommissie (COC) van Stichting 

Wijzer in Opvang en Onderwijs. Een COC is verplicht een jaarverslag op te stellen en deze beschikbaar 

te stellen aan beslangstellenden. Doelstelling van het jaarverslag is om inzicht te geven in de 

samenstelling, werkwijze en agenda punten van de COC.  

 

De COC is een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur van de Stichting Wijzer in Opvang en 

Onderwijs met een kritische/ pro-actieve houding. De COC bestond in 2019 in het begin uit 4 leden, 

vanaf 1 aug uit 3 leden; dit zijn allen ouders, welke een lokale OC vertegenwoordigen. Afhankelijk van 

de te bespreken onderwerpen schuift naast de bestuurder van Wijzer in Opvang en Onderwijs ook 

altijd een medewerk(st)er aan.  

 

Werkwijze 

Alle vergaderingen zijn gehouden in het directiekantoor van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs. 

In het jaar 2019 is de COC vanwege diverse omstandigheden (zoals o.a. een bestuurswisseling en de 

voorzitter die ermee stopte) maar 2 maal bijeen gekomen, te weten; 4 maart en 17 september. De 

notulen worden per toerbuurt gemaakt door één van de leden.  

 

Een paar dagen voor de geplande COC worden door de bestuursvoorzitter eventuele stukken ter 

bespreking naar de leden gestuurd. Ook de leden kunnen stukken en/ of agendapunten insturen om 

te bespreken. Door de voorzitter wordt op basis van de ingekomen punten en stukken de agenda 

opgemaakt.  

 

Onderwerpen in 2019 die instemming en/of advies behoefden:  

 

Instemming: 

Pedagogisch Beleidsplan, Strategisch Document 2019 – 2023, Aanpassing openingstijden 

(oudjaarsdag) 

 

Advies:  

Begroting en Tarieven 2020 

 

Overzicht van de overige behandelde punten / stukken 

 

Beleid/ intern:   Lokale Oudercommissies (LOC) 

   Vakantie Opvang 

Personeel:   Personeelstekort/ - verloop 

   Wijzer in Opvang Outfits 

Informerend:  Geintroduceerde Ouderportaal Konnect 

Resultaten van de Klant tevredenheids onderzoeken 

Wijzigingen in de Wet IKK 2019 

Mamacafé geopend 

Samenvoegen/ sluiten locaties 

 

 

 

 



 

 

 

Samenstelling COC (01-01-2019 t/m 31-12-2019) 

 

Nienke Smolders (tot 1 aug)   Voorzitter 

     Ouder van Kindcentrum de Vloot 

Camila Hodzelmans   Voorzitter (vanaf 1 aug) 

Ouder van IKC Jan Ligthart/ De Groene Draad 

Carla Keijzer - Aleman   Ouder van IKC Jan Ligthart/ De Groene Draad 

Nils van Zelm (tot 1 april)  Ouder van OKC De Weredwijzer 

Yeliz Cakmak (vanaf 1 april)   Ouder van OKC De Wereldwijzer 

 

Doelstellingen voor het jaar 2020 

- Aanvulling van het aantal personeelsleden 

- Onderzoeken samengaan met GMR(Onderwijs) en OR(Opvang) 

 

Tot besluit 

De COC hoopt iedereen die betrokken is bij Wijzer met dit jaarverslag voldoende op de hoogte te 

hebben gesteld van haar activiteiten.  

 

Vlaardingen d.d. 14-04-2020 

 

 
 

Carla Keijzer - Aleman 

   

 

 

  


