
Even voorstellen: de oudercommissie 

Nu het Waldorfhaus volop in bedrijf is, kon een oudercommissie natuurlijk niet uitblijven. De 
oudercommissie is er om een schakel te vormen tussen de ouders en het bestuur. We zijn een 
aanspreekpunt voor de ouders en we adviseren (namens de ouders) het bestuur over beleid. Denk 
bijvoorbeeld aan het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, maar ook aan praktische zaken 
als het aantal kinderen per leidster, voeding, openingstijden en prijs.  
Onze commissie bestaat uit drie leden: 

 

Irene Alderliesten (voorzitter) 
Ik ben Irene Alderliesten, getrouwd met Arie en mamma van Diyaz. We zijn 
kort geleden van Roosendaal naar Zevenhuizen verhuisd. We zijn de 
omgeving hier dus nog volop aan het ontdekken. We zijn vanwege de 
peuterochtend in aanraking gekomen met het Waldorfhaus. Hiervoor 
hadden we een gastouder, dat kleinschalige en vertrouwde bevalt ons en 

dat vinden we ook bij het Waldorfhaus. Graag bouw ik mee aan een stevige oudercommissie met een 
goede gezonde band met het Waldorfhaus, waarin de ouders zich goed vertegenwoordigd voelen. 

 

Taoufik Yekhlef (penningmeester) 
Hoi, Ik ben Taoufik Yekhlef. De vader van Sabir, Akram en Nour. Samen met mijn 
vrouw en uiteraard de kinderen wonen we in Nesselande, op loopafstand van het 
Waldorfhaus. Het is onze eerste kennismaking met kinderopvang en tot nu toe zijn 
we erg tevreden. Ik heb me aangemeld voor de oudercommissie omdat ik graag 
betrokken wil zijn bij het Waldorfhaus en in die hoedanigheid wil meedenken en 
meehelpen bij het verder ontwikkelen van het Waldorfhaus. 

 

Anne Boot (secretaris) 
Hallo, ik ben Anne Boot. Moeder van Sam (3) en Lotte (2). Mijn man Marnix en ik 
wonen in Capelle Schollevaar. We hebben al wat ervaring met andere 
kinderopvang, niet altijd positief. Uiteindelijk kwamen we terecht bij een 
antroposofische gastouder, waar we heel erg blij mee waren. Toen zij er helaas mee 
ging stoppen vonden we het Waldorfhaus. We voelen ons er thuis en daarom wil ik 
graag mijn steentje bijdragen in de oudercommissie.  

 

Je kunt ons bereiken via oudercommissie@waldorfhaus.nl. 

 


