
Taken hoofdverantwoordelijke  

Er zijn iedere zondag 1 hoofdverantwoordelijke en 4 mede-oppassers aanwezig. De 

hoofdverantwoordelijke van het groepje oppassers heeft verschillende taken. De 

hoofdverantwoordelijke:   

1. zorgt ervoor dat hij/zij uiterlijk 9.00 uur er is  

2. is het aanspreekpunt voor de oppassers van die zondag en voor de ouders  

3. spreekt mede-oppassers aan wanneer ze (te) laat aanwezig zijn   

4. zorgt ervoor dat bij binnenkomst de namen van de kinderen worden opgeschreven 

in het schrift en vermeldt het aantal (zodat je kunt tellen bij een calamiteit)  

5. zorgt ervoor dat de kinderen worden voorzien van de naam (etiket/label)  

6. neemt speciale instructies aan van ouders over hun kind wanneer dat nodig is  

7. zorgt ervoor dat jassen van de kinderen aan de kapstok in de garderobe worden 

opgehangen (door de ouders)  

8. zorgt ervoor dat eventuele onderstellen in de garderobe worden gezet (door de 

ouders)  

9. spreekt ouders aan wanneer de tasjes niet zijn voorzien van naam  

10. zorgt ervoor dat er boxen worden neergezet, indien nodig (campingbedje voor 

calamiteiten kan ook gebruikt worden als box)  

11. beslist of een ouder uit de kerk wordt gehaald wanneer een kind veel huilt of er wat 

anders aan de hand is (koster haalt de ouder op)  

12. schakelt de koster in als er wat aan de hand is  

13. bewaakt de deur wanneer de dienst is afgelopen  

14. zorgt ervoor dat  het spaarpotje er staat  

15. zorgt ervoor dat wordt doorgegeven aan de oppasdienst wanneer er iets op is of 

iets kapot is  

16. geeft door aan de oppasdienst als een mede-oppasser niet is gekomen  

17. is op de hoogte van het calamiteitenplan (ontruimingslied en aanpak 

campingbedje)  

18. zorgt ervoor dat er een oppasser meegaat, als een kind naar de wc moet; wc’s 

beneden gebruiken  

19. ruimt het campingbedje en speelgoed op 

20. zorgt ervoor dat de zaal in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten 


