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2021 was voor geheel Nederland niet makkelijk, het hele jaar stond in het teken van 

covid-19, met zelfs 2 lockdowns en een avondklok. Maar #samen hebben we het gered, 

hoefden we niet te sluiten, konden we ouders heel vaak toch helpen en hadden we ook 

mooie ontmoetingen. Maar eerlijk is eerlijk: we zijn wel blij dat 2021 voorbij is                  

en we #skosamen ook weer letterlijk kunnen nemen.  
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Na het eerste coronajaar bleek er in 2021 ook een tweede te zijn. En nu niet 9 maanden maar een jaar 

volledig in het teken. We hadden allen met het oog op de ontwikkelingen van de vaccins hoop op een 

zomer zonder zorgen en daarna terugkeer naar het ‘oude normaal’, maar pas begin 2022 bleek dat 

mogelijk te zijn.  

2021 was meer dan ooit het jaar waarin de kinderopvang in de schijnwerpers stond. Op 15 januari trat 

het kabinet af als gevolg van de toeslagenaffaire. Nederland wist dat de gevolgen van deze affaire serieus 

zouden zijn. Maar de omvang en gevolgen schokten ons allen nog gedurende het hele jaar. Dat het 

afnemen van kinderopvang hiertoe kon leiden, had nooit iemand verwacht! Gedurende het jaar werd er 

onderhandeld door de diverse partijen over de te vormen nieuwe coalitie. Kinderopvang stond hierbij 

steeds als bespreekpunt op de agenda. Een nieuw stelsel gloort. Opvang voor ieder kind ook. Voor meer 

informatie verwijzen we naar onze brancheorganisatie.  

 

Met het publiceren van ons ambitieverhaal wilden we in 2020 en 2021 het accent op onze doelstellingen 

leggen. Omdat wij willen dat ieder kind in Oegstgeest zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens in onze 

maatschappij. En daarvoor werken we graag samen met alle partijen rondom het kind, onderwijs, 

verenigingen, de gemeente en vooral de ouders. Maar met alle lockdowns en maatregelen bleek dat een 

hele opgave. Want persoonlijk contact – dat blijft altijd de voorkeur houden – was niet altijd mogelijk en 

steeds veranderende spelregels moesten iedere keer weer binnen alle huishoudens en organisaties 

toegepast worden. Toch bleken onze teams iedere keer inventief en werd er zo goed als mogelijk hard 

gewerkt om te voldoen aan onze missie, vanuit onze visie.  

 

En dus betrokken we ondanks covid-19 een nieuwe locatie met bso de Waaghals, werd de make-over van 

andere locaties opgeleverd, gingen trainingen online door (als op locatie in een groep niet mogelijk was) 

en werd er hard gewerkt aan introduceren van ons vernieuwde kindvolgsysteem. Tot slot werkte het 

pedagogisch team ook aan het opnieuw vormgeven van het pedagogisch beleid begin 2022.  De site 

https://sko-oegstgeest.nl/samensko/ met bijbehorende campagne laat zien hoe divers we zijn en hoe 

leuk het is om bij SKO te werken. Het wierp zijn vruchten af! Nieuwe collega’s wisten ons te vinden en in 

de loop van 2021 zagen we de droom van onze hrm collega’s realiteit worden: een eigen bbl-klas via 

werk-plek-leren i.s.m. mboRijnland. SKO is niet alleen bezig met de ontwikkeling van de kinderen die aan 

ons toevertrouwd worden, maar ontwikkelt zelf ook nog steeds.  

 

Ook in de vorm van verslaglegging: volgend jaar zullen we een jaaroverzicht in iets ander formaat gaan 

aanbieden dat begin 2023 digitaal beschikbaar zal zijn, thematisch en overzichtelijk. Gegevens van de 

afdeling financiën en onze accountant zullen in het door de RvT vastgestelde jaarverslag zichtbaar zijn. 

We willen ons nog meer focussen op de inhoud en de samenwerking, want samen maken we Oegstgeest 

een nog fijnere plek om op te groeien.  

 

Dank aan alle collega’s, oudercommissies en COC-leden, onze OR,  schooldirecteuren en besturen, 

verenigingen en alle (beleids)medewerkers van de gemeente Oegstgeest waar we mee samenwerkten 

voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar.  En natuurlijk aan de kinderen waarvoor we het 

allemaal graag doen en die ons zoveel plezier geven! 

 

Met trotse groeten, 

Evalien Rengers    

(directeur-bestuurder SKO) 

Klantbelofte 
• • • 

SKO staat voor kwalitatief 

goede kinderopvang. 

Wij blijven ons als 

organisatie continue 

ontwikkelen en 

verbeteren met als doel 

om onze pedagogische 

kwaliteit verder te 

vergroten, zodat wij je 

kind het beste kunnen 

bieden. 

Juist daarom besteden  

we ook veel zorg en 

aandacht aan scholing  

van onze medewerkers. 

 

De kernwaarden die  

hierbij belangrijk zijn: 

vertrouwd en veilig, 

betrokken, wijkgericht , 

spelenderwijs, 

toegankelijk, persoonlijk 

& professioneel. 

 

Zo bieden wij niet alleen 

opvang maar vooral ook 

een ontwikkelingsplek 

waarin kinderen gezond, 

veilig en met plezier 

opgroeien, leren zij hun 

talenten optimaal te 

ontwikkelen en zich voor 

te bereiden op de 

toekomst  

(21th century skills) 

 

 

https://www.gratiskinderopvang.nl/
https://www.gratiskinderopvang.nl/
https://sko-oegstgeest.nl/wp-content/uploads/Ambitieverhaal.pdf
https://sko-oegstgeest.nl/samensko/
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Vestigingen, aanbod en bezetting 

Aantal groepen   

het Kindercircus  2 KDV + 1 PSZ 

de Buren 5 BSO      

Het Dok   4 KDV, 4½ BSO en 1 PSZ   

Vuur   2 BSO 

Vlam   2 BSO     

Toptieners  1½ BSO 

Uit & Thuis  7 BSO + 3 PSZ    

de Kindervlinder  8 KDV     

de Waaghals  2½ BSO      

de Vrije Vogels  4 BSO (incl  dependance ’t Clubhuis)

Aantal kindplaatsen       op 31 – 12 – 2021  

Dagopvang (KDV   195 

Buitenschoolseopvang  (BSO)  648 

Peuterspeelzalen (PSZ)  80            

 
Daarnaast bieden we aan meer dan 1000 kinderen opvang in de lunchpauze (tussenschoolse 

opvang) op verschillende scholen in het dorp. 

Vertrouwd 

• • • 

Alle pedagogisch medewerkers: 

- zijn mbo of hoger opgeleid; 

- hebben EHBO en BHV-diploma; 

- krijgen jaarlijks Video Interactie 

Begeleiding; 

- kennen de meldcode kindermis-

handeling en huiselijk geweld. 

 

We werken conform wet op Innovatie en 

Kwaliteit in de kinderopvang en 

investeren veel (meer dan wettelijk 

vereist) in begeleiding en coaching van 

onze teams en individuele medewerkers. 

 

We gebruiken: 

• de kwaliteitsmonitor NCOK bij  

zowel dagopvang als bso; 

• kindvolgsysteem KIJK bij de 

dagopvang en hebben ons eigen 

systeem voor de bso ontwikkelt; 

• programma UK en Puk bij de VE-

locaties en de medewerkers op die 

groepen voldoen aan de taaleis. 

 

SKO brede service en activiteiten: 

▪ inspiratiesessie voor ouders 

▪ voorlees express in de bieb  

▪ natuuractiviteiten bij de blokhut 

▪ zwem- en tennislessen bij de bso 

▪ gratis vervoerservice bij de bso naar 

sport en muziek 

▪ de eetclub bij de bso 

▪ warme maaltijd bij de Kindervlinder 

▪ 8+ activiteiten  

▪ biologische voeding waar mogelijk 

▪ zomerpeuterweken Uit & Thuis 

 

Structureel overleg / nauwe 

samenwerking met  

• oudercommissies,  

• Montessorischool 

• Daltonschool 

• De Vogels 

• het DOK 

• De Kring Rembrandt 

• De Willibrordschool 

• Joris de Witte 

• de gemeente Oegstgeest  

• Centrum Jeugd en Gezin 

• Logopedisten 

• mboRijnland 

PSZ 9%

KDV 21%

BSO 70%

beschikbare kindplaatsen 
per opvangsoort in 2021 conform LRK

PSZ KDV BSO

2013 89,2 79,2 69,7

2014 97,1 76,4 74,5

2015 85 65,4 65,6

2016 85,7 66,9 67,4

2017 85,5 74 70,7

2018 73 77,3 68,4

2019 74,7 70,8 70,4

2020 74,1 67,1 68,5

2021 72,5 70,3 70

bezettingsgraad in % tov LRK

(let op: het aantal plaatsen is jaalijks toegenomen t/m '2 1)
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Personeel 

 

In 2021 is het aantal medewerkers gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2021 zijn er 191 medewerkers in dienst (in 2020: 201) 

die tezamen goed zijn voor 117,34 fte (in 2020: 125,37 fte). De daling is te herleiden tot een hoger verloop en minder nieuwe 

medewerkers kunnen werven in een arbeidsmarktmarkt die op dit moment erg krap is. 
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In- en uitstroom 

In 2021 zijn er 11 (2020: 26) nieuwe medewerkers in dienst en 26 (2020: 20) medewerkers uit dienst getreden. Het verloop onder het 

personeel is 13,6% (2020: 9,9%). 

  

Verzuim 

In 2021 is het ziekteverzuimpercentage 8% (2020 8,45% ) (inclusief vangnetgevallen) en een netto verzuimpercentage van 7,1%  (2021: 

7,52%).  

 

Nodige uitdagingen op het hrm vlak  

We zijn het afgelopen jaar uitgedaagd in het vinden van nieuwe medewerkers. Net als vele andere kinderopvang organisaties bemerken 

ook wij binnen omgeving Leiden e.o. en de bollenstreek een krappe arbeidsmarkt. Veel organisaties vissen in dezelfde vijver;  

medewerkers kunnen daarmee ook snel een baan vinden die volledig past bij hun wensen. Het merendeel van de kandidaten wil graag 

een vaste groep en daarmee wordt het flexwerken minder aantrekkelijk.  

 

We hebben onze vacatures vooral kunnen vervullen met medewerkers uit onze flexpool maar we hebben ook flexmedewerkers zien 

vertrekken, omdat zij elders wel een vaste groep of plek konden krijgen. Binnen onze pool is een zeker verloop een gegeven, omdat ook 

studenten bij ons tijdelijk werken, die na afronding van hun studie het onderwijs in willen of een meer gerichte baan op hun vakgebied 

ambiëren. 

 

We hebben ook gemerkt dat er veel mensen graag in de kinderopvang willen werken, maar nog niet over de juiste opleiding beschikken 

en daarmee zijn BBL-plekken in de kinderopvang opnieuw aantrekkelijk geworden. SKO heeft ook in 2021 ruim 20 nieuwe stagiaires en 

BBL’ers kunnen begeleiden. Er zijn gerichte wervingsacties opgezet om meer kandidaten te werven voor onder meer een BBL-plek in een 

eigen SKO klas. De resultaten daarvan hopen we in 2022 te kunnen laten zien. 

 

We hebben ook dit jaar veel gevraagd van de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers die naast hun eigen gezin, thuisonderwijs en 

corona quarantaineperikelen ook nog aan het werk konden blijven. We hebben dit echt samen met elkaar gedaan waarbij we geen 

enkele groep hebben moeten sluiten wegens een personeelstekort. Het was soms echt spannend, maar met veel gepuzzel door de 

flexpoolcoördinatoren, ondersteuners en managers en het extra werken van heel veel collega’s hebben we dat samen klaargespeeld. Een 

prestatie die door ouders zeer gewaardeerd is! 

 

Ook heeft corona invloed gehad op ons verzuimcijfer. Lukte het ons nog om in 2019 corona redelijk buiten de deur te houden, in 2020 

zijn er ook eigen medewerkers meer getroffen door corona. We hebben als werkgever steeds zelftesten ter beschikking gesteld aan alle 

medewerkers. Preventief zelftesten en het volgen van richtlijnen en andere maatregelen hebben ervoor gezorgd dat medewerkers niet 

tegelijk in grote getalen zijn uitgevallen.  

 

Gelukkig hebben we ook veel kunnen doen aan opleiding en ontwikkeling op het gebied van EHBO/BHV, babyscholing, Kijk opfristraining, 

TSO workshops, ervaringsgericht werken, 3F taalniveau training, VE-training en herhalingscursussen. 

 

Pedagogiek   
2021 was een jaar waarin veel flexibiliteit van de kinderen, medewerkers en ouders is gevraagd. De coaches in de wijk hebben 

pedagogisch medewerkers ondersteund bij vragen over het vinden van je plek in de groep, ook als die groep anders was dan normaal. 

Regelmatig bleven kinderen thuis van school of bso en waren zomaar vriendjes of vriendinnetjes niet aanwezig. Kinderen zijn 

veerkrachtig én soms verdienden ze wat meer aandacht.  

 

Scholing 

Alle pedagogisch medewerkers van de BSO hebben de Training Ervaringsgericht Werken gevolgd. Er kwamen allerlei mooie initiatieven 

op de groep naar aanleiding van de trainingen. Zo zagen we opeens allemaal leuke, spannende (bouw)materialen op de groep om de 

ervaringen van kinderen te verrijken. Ook werd er veel aandacht besteed aan het observeren van het welbevinden en betrokkenheid van 

kinderen en werden inrichtingen omgebouwd. 
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De 3e groep babyspecialisten is intern geschoold en geslaagd! 

 

In 2021 is SKO ook een hoogbegaafdheidspecialist rijker geworden. Zij is samen met het onderwijs in Oegstgeest en werknemers van het 

CJG geschoold in het programma Pientere Peuters. Hoofbegaafdheid komt in Oegstgeest relatief veel voor. De gemeente Oegstgeest 

heeft hier daardoor aandacht voor en SKO ook. 

 

Kwetsbare kinderen 
Ook tijdens deze lockdown hebben alle kinderen in een kwetsbare situatie opvang bij ons kunnen krijgen. Zo ondersteunden we de 

gezinnen en zorgden we ervoor een stabiele basis te blijven voor kinderen en ouders. 

 

Deelname Expertisecentrum  

SKO draagt mede door financiele ondersteuning aan en deelname aan ontwikkelteams van het Expertisecentrum Kinderopvang bij aan 

verdere ontwikkeling van de kinderopvang. De kern van hun werk bestaat uit het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de 

praktijk. Zij formuleren - per onderwerp - de pedagogische kennisbasis en maken die kennis beschikbaar via hun website: daar zijn ook 

een aantal tools te vinden die handvatten bieden om in de eigen praktijk aan de slag te gaan met de kennisbasis. 

 

Riscovol spel  

De pedagogisch coach van Voscuyl en Poelgeest had in 2021 zitting in het ontwikkelteam riscovol spel. Dit was 1 van de 3 onderwerpen 

gekozen door organisaties uit de branche. Het aangaan van risico’s bij spelen is voor bijna ieder kind vanzelfsprekend, maar hoe gaan wij 

daar -als pedagogisch professionals- mee om? Uitgangspunt is dat de meeste kinderen zelf risico’s kunnen inschatten en de afweging 

kunnen maken om deze aan te gaan; een kind is met andere woorden risicocompetent. Onder risicovol spel verstaan wij dat het kind van 

nature onzekerheid en onvoorspelbaarheid opzoekt bij het spelen, waarbij er een kans is op bezering. Risicovol spelen is spannend én 

plezierig, dat maakt het juist aantrekkelijk voor kinderen. Het betreft vaak nieuwe ervaringen waarbij het kind de eigen grenzen opzoekt 

en verlegt. De afweging voor het aangaan van een risico is de keuze van het kind zelf. De pedagogisch professional komt aan de behoefte 

aan risicovol spel tegemoet door kinderen mogelijkheden te bieden voor risicovol spel en de behoefte daaraan te ondersteunen. Doordat 

de professional vertrouwen biedt, ervaart het kind de vrijheid om de eigen grenzen te verkennen en zelf keuzes te maken bij het spelen. 

 

Organisatie 

IKK, veiligheid en gezondheid  
In 2021 zijn er voor SKO vanuit de wet geen noemenswaardige veranderingen geweest op dit gebied uitgezonderd de maatregelen 

rondom covid-19. Deze hebben we allemaal opgenomen in locatie gebonden protocollen welke via het ouderportaal inzichtelijk waren 

voor alle ouders. 

Huisvesting 

In 2021 hebben we een nieuwe locatie geopend en is bij de locaties Vuur en Vlam, Buren en Vogels de laatste hand aan hun 

locatievernieuwing gelegd. De resultaten zijn via onze digitale rondleidingen te bekijken via: SKOvirtueel (eventueel met een VR bril op!) 

Beoordeling door klanten over 2021 
We hebben ons al sinds een aantal jaar ten doel gesteld om minimaal op ieder onderdeel het rapportcijfer 8.0 (= 4.0 binnen het 

programma verbetermeter) te behalen. We zijn trots dat dit ook in 2021 weer is gelukt en de ouders in Oegstgeest onze medewerkers 

zelfs met een 8.8 waarderen!  

 

https://sko-oegstgeest.nl/skovirtueel/
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Verslag uit onze wijken  
Oegstgeest Midden  

Het jaar beginnen met een 40-jarig jubileum van Frances als manager in de kinderopvang, dat 

was heel bijzonder, al konden we het helaas slechts heel beperkt vieren door alle 

maatregelen! Maar het geeft een goed beeld over hoe leuk het is om te werken in de 

kinderopvang en bij SKO en dat we voor iedereen altijd een omgeving bieden om te blijven 

leren en ontwikkelen. Een goed voorbeeld om te volgen. Zo behaalde coach Sanne haar 

Video Interactie Begeleiding diploma en haalden meerdere Kindervlinder collega's het 

certificaat van baby specialist. Andere collega's behaalden het VE-diploma en zo is 

iedereen altijd bezig met kwaliteit en talent.  

Corona zorgde voor sluiting, noodopvang, maar ook weer feestelijk opening. We deden 

ons best om in contact te blijven met alle kinderen, ouders en elkaar. Vakantieweken 

vierden we met leuke thema's als “Professor Pruts” en “op de boerderij” . Kinderen 

mochten mee naar het huwelijk van Jacky en ook bij Natasja en Wyanne waren er 

prinsen en prinsessen van de partij en ze hebben genoten! En Sinterklaas werd een 

feest in de poppenkast van de Kindervlinder en alle peuterspeelzaalgroepen.  

De peuter zomerweken zijn nu een goed lopende traditie van 2 weken vol dans, muziek en vertel- 

activiteiten. Fijn dat onze peuters hier ook dit jaar goed gebruik van hebben gemaakt.  

In samenwerking met de Montessori school brengen wij 3 ½ jarigen van onze Montessori peuterspeelzaal en 4-5 jarigen samen in de start 

klas. Mooi project om peuters rustig te laten wennen aan de sfeer en tradities in de klas.  

We vonden een fantastische locatie voor onze oudste BSO’ers: de Waaghals verhuisde naar het voormalig RABO bankgebouw aan de 

Lijtweg. Geschikt voor kunst&kolder activiteiten, koken & bakken, muziek beoefenen, robots programmeren, spelletjeskamer en een 

heerlijke tuin.  Met een prachtige inrichting bij Kindervlinder in 2020 en Waaghals in 2021 is nu dan echt Uit&Thuis aan de beurt. We 

hebben alvast de werkgroep Mia Casa geïnstalleerd en voorbereidingen getroffen om in 2022 deze locatie ook kleurrijk te restylen!  

Nieuw – Rhijngeest  

Het aantal VE (voorschoolse educatie) kinderen op peuterspeelzaal Kraaiennest is in 2021 toegenomen. Er waren zelfs een aantal 
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kinderen die nog geen woord Nederlands spraken toen ze bij ons binnenkwamen. Mooi om te zien hoe snel kinderen woordjes leren en 

begrijpen hoe het werkt op de peuterspeelzaal. We hebben een aantal uren per week extra ondersteuning voor de doelgroepkinderen 

ingezet. Er wordt gewerkt met het Uk en Puk-programma waarin onder ander de volgende thema's voorbij zijn gekomen: ‘welkom Puk', 

‘Dit ben ik', ‘Ik ben kunstenaar’ waarbij er echte 'Picasso's’ werden gemaakt. En ‘Puk is ziek’ niet te vergeten waarbij de kinderen 

beterschapskaarten gingen maken voor Puk en deze naar hem opstuurden. 

 

Bij de dagopvang hebben we in september, met de nodige corona-aanpassingen, een feestweek 

georganiseerd. Het thema was ‘onderwaterwereld’. We hadden de hele week een springkussen in de 

speelhal staan waar zeer veel gebruik van is gemaakt, ook het team ging hier af en toe even op los. Er werd 

voorgelezen en er zijn diverse activiteiten gedaan. Ook de ouders werden erbij betrokken door middel van 

een bingo door de wijk. Achter de ramen van de huizen hingen onderwaterdieren en als een kind deze had 

ontdekt dan kon dat aangevinkt worden op de bingokaart.  

Bij de bso hebben ze in het najaar een ‘lichtjesweek’ georganiseerd. Het was al vroeg donker en de kinderen konden met 

hun ‘glow in de dark’ outfit naar buiten waar dit mooi oplichtte. Ook was er ‘glow in de dark’ Sminck en werden er prachtige lichtjes 

gemaakt. De bso heeft meegedaan aan ‘modderdag’, met allerlei potten, pannen en kookgerei uit de kringloopwinkel gingen ze met 

modder aan de slag om de lekkerste gerechten te maken waarbij vies worden mocht. De blokhut week voelde als een cadeau dit jaar, zo 

fijn dat het weer kon! 
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BSO locaties in Voscuyl en Poelgeest 

Dit jaar kende voor ons naast de nodige beperkingen ook veel mooie momenten. Met name de natuur- en buitenactiviteiten en veel 

sport en beweging! Bij de Vrije Vogels is er in het voorjaar van 2021 een prachtige moestuin aangelegd. Maandelijks komt er iemand van 

de moestuinvereniging workshops geven. Het was een prachtige ervaring om met de kinderen te starten met het zaaien van de groentes 

en kruiden en we het seizoen mochten afsluiten met heerlijke gerechten uit de tuin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De blokhut uitstapjes waren een geweldige ervaring, zeker voor collega's en kinderen die hier nog nooit geweest waren. In plaats van 

uitstapjes zijn er veel activiteiten op locatie georganiseerd. Stoere stuntstep activiteiten maar ook bezoekjes van de brandweer. Ook 

hebben we sport en spel expertise ingehuurd. Aanvankelijk om sportactiviteiten bij zowel Voscuyl als Poelgeest te bieden maar we 

hebben de medewerkers van Ludio's soms langduriger ingezet bij een tekort aan medewerkers. Wat een goede combinatie bleek want 

dan werden er op ‘gewone’ bso dagen soms hele verrassende sportactiviteiten bedacht op het plein buiten of de gymzalen die we huren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Toptieners hebben een mooie manier gevonden om de bredere leeftijdsgroep van 9-14 jaar de juiste benadering te geven, zodat de 

kinderen van 9 geleidelijk de ruimte en vrijheid krijgen die ze bij de Toptieners gewend zijn. De 9-jarigen starten als topper groep waarbij 

ze een leuk programma doorlopen om te groeien naar een zelfstandige tiener! 
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Haaswijk  

Ook in deze wijk hebben in 2021 de peuter zomerweken voor VE kinderen plaatsgevonden. Omdat door de lockdowns veel peuters 

minder ontwikkelmomenten bij SKO konden krijgen, namen ook niet VE peuters deel. Er werden speciale activiteiten aangeboden; een 

medewerker van de bibliotheek kwam langs met een vertelkastje, muziekleraar met gitaar, zelf ijsjes maken om op te eten en om te 

knutselen en gelukkig kon ook het jaarlijkse feest in de Vogelwijk speeltuin gelukkig doorgaan. 

 

Bij de dagopvanggroepen van het Kindercircus hebben we aandacht gehad op verschillende ontwikkelgebieden; bewegen, buiten spelen 

en ontdekken, cognitief, creatief en op de sociaal emotionele ontwikkeling. Uiteraard aansluitend bij de VE thema's waarmee wij werken. 

Ook hier kon het jaarlijks zomerfeest doorgang vinden en was er speciaal bezoek voor het Kinderboekenweek thema “worden wat je wil":  

Bij bso de Buren organiseerden we tijdens de lockdown voor de kinderen thuis “the mask voorlezer”. Gelukkig kon het Junglefeest en de 

activiteiten in de blokhut evenals de 8+ activiteiten voor de kinderen van ‘de Overburen’ gewoon doorgang vinden. En genoten de 

kinderen om samen met de Daltonschool de moestuinen ook dit jaar weer te verzorgen. Het team is zeer content met afronding van alle 

werkzaamheden bij de Buren. Mooie nieuwe keuken in huiskamer 4, een hal waar fijn gespeeld kan worden en een nieuwe 

waterspeelplek. We kunnen er zo weer even tegenaan. 
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Raad van toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ons bestuur. De raad richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast staat de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Zij 

voert haar taak onder meer uit op basis van de statuten van de stichting, een goedgekeurde begroting, het ambitieverhaal en de 

Governance Code Kinderopvang. Bij de uitvoering van haar taak heeft zij zich verbonden aan de Gedragscode voor bestuurders van bdKO. 

De werkwijze is vastgelegd in een reglement van de raad van toezicht. Deze staat op de website van SKO. Evenals het rooster van aan en 

aftreden, het remuneratierapport en de Governance Code. 

Leden per 31 december 2021 

• Voorzitter: Anne Marie de Koning (1970) 

Hoofdfunctie: Advocaat/partner bij Sennef De Koning Van Eenenaam Advocaten 

Nevenfunctie: Rechter-plaatsvervanger rechtbanken Oost-Brabant en Zeeland/West-Brabant 

• Lid: Alexandra van Leeuwen (1967) 

Hoofdfunctie: directeur van het LUMC Facilitair Bedrijf  

• Lid: Marleen Beumer (1963) 

Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Transformatie in de Jeugdhulp en het Sociaal Domein 

• Lid: René Koffeman (1970) 

Hoofdfunctie: Directeur Vaktechniek en compliance officer bij Londen & Van Holland 

 

De leden van de raad hebben geen overige nevenfuncties of lidmaatschappen binnen besturen of toezichthoudende organen die in strijd 

zijn met de belangen van SKO. 

 

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is bezoldigd conform de adviesregeling honorering leden raad van toezicht van de NVTK.  

Afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd. Bij alle vergaderingen waren alle leden aanwezig. Daarnaast heeft er 

overleg plaatsgevonden met leden van de Ondernemingsraad en is een (digitaal) overleg met de centrale oudercommissie (COC) 

bijgewoond door een RvT-lid. Het eigen verslag van de raad van toezicht over 2021 is te vinden op onze website. 

Overzicht belangrijke sites SKO (actueel)  
• ambitieverhaal SKO 

• pedagogische visie SKO 

• binnenkijken bij SKO 

• informatieboekjes locaties (voor ouders) 
• SKO op Youtube 

• werken bij SKO 

Wij zijn bewust en actief lid bij de branchevereniging voor maatschappelijke kinderopvang (BMK) en we investeren in het 

Expertisecentrum Kinderopvang. 

 

 

https://sko-oegstgeest.nl/over-ons/management-team/bestuur-raad-van-toezicht/
https://sko-oegstgeest.nl/wp-content/uploads/Ambitieverhaal.pdf
https://sko-oegstgeest.nl/wp-content/uploads/PedVisie_V3.pdf
https://sko-oegstgeest.nl/skovirtueel/
https://sko-oegstgeest.nl/informatieboekjes/
https://www.youtube.com/channel/UCbN4qu0KafpXtUDZYET7cdw/videos
https://sko-oegstgeest.nl/samensko/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
https://expertisecentrumkinderopvang.nl/over-ons/over-het-expertisecentrum

