De oudercommissie
Algemeen
Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen
adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
De wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft de
oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.
Wat doet een oudercommissie?
De oudercommissie heeft tot doel de belangen te behartigen van de ouders en kinderen die bij
kinderopvang De Hooiberg komen. Een goede samenwerking tussen ouders, oudercommissie en
kinderopvang De Hooiberg is belangrijk. Zowel positieve zaken als verbeterpunten worden openlijk
besproken in een oudercommissie. Dit komt de kinderen, hun ontwikkeling en de organisatie in
geheel ten goede. De oudercommissie fungeert als een klankbord maar heeft ook een adviserende
functie. De oudercommissie vergaderd ongeveer 4 tot max. 6 keer per jaar, meestal met de directie.
Hierin bespreken ze eventuele organisatorische veranderingen, maar met name ook het inhoudelijk
beleid. De oudercommissie heeft de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de
leiding van kinderopvang De Hooiberg m.b.t.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is er iets wat verbeterd of veranderd zou moeten worden?
De tarieven
Wat is de uitkomst van de GGD inspectie, wat wordt er gedaan met de adviezen uit dit
rapport?
Wat vinden wij van het pedagogisch beleidsplan?
Wat wordt er met de kinderen gedaan op de BSO, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er
voor oudere kinderen?
Veiligheid en voeding
Wijzigingen in het reglement van de oudercommissie behoeft instemming van de
oudercommissie.
Hygiëne
Personeelsbeleid
Openingstijden

De oudercommissie probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat ze van ouders opvangen. Ouders
kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan de oudercommissie richten. Gewoon
zomaar, of als u denkt dat u daarvoor niet bij de medewerkers terecht kunt. De oudercommissie
inventariseert, bemiddeld en eventueel adviseert of doorverwijst. Alle informatie behandeld de
oudercommissie vertrouwelijk en acties ondernemen ze in goed overleg.
Wat doet een oudercommissie nog meer:
-

Organiseren van thema- ouderavonden
Medewerkers ondersteunen bij activiteiten zoals bij een uitstapje.
Helpen bij het organiseren van feestjes zoals sint, kerst enz.
De oudercommissie kan een krantje maken waar belangrijke data ’s
in worden vermeld, uitspraken van kinderen enz.
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De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders en
maximaal 7 ouders, waaronder:
een voorzitter
een secretaris
een penningmeester (indien noodzakelijk)
Nieuwe leden zullen worden benoemd door de oudercommissie.
De vervanging van een oudercommissielid zal openbaar gemaakt worden
binnen kinderopvang De Hooiberg, waarna iedere ouder zich kan aanmelden.
Mocht u vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u wilt praten met de oudercommissie, aarzel
dan niet om dan contact op te nemen met de voorzitter of één van de leden van de oudercommissie.

Er zitten momenteel 5 leden in de oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigd zowel
het KDV als de BSO.
Als u zin en tijd heeft dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de oudercommissie.
Interesse? Vul dan deze opgave strook in en deze kunt u inleveren bij de pedagogisch medewerker of
mailen naar
info@kov-dehooiberg.nl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opgavestrook Ouderraad
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ouder van:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Heeft belangstelling om in de ouderraad deel te nemen .
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