Kindercentrum ”Het Vlinderhofje”

Informatiebrief oudercommissie.
Zowel de ouders als Het Vlinderhofje vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij
belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind (eren). De Wet kinderopvang stelt een
oudercommissie verplicht in elke instelling voor kinderopvang en geeft de Oudercommissie
verzwaard adviesrecht op diverse punten.
De oudercommissie werkt volgens een reglement. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk
om een voor alle partijen (ouders en het Vlinderhofje) werkbare situatie te creëren die recht doe aan
de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van Het
Vlinderhofje voor een goede bedrijfsvoering. In ons reglement voor de oudercommissie en ook in de
map staan de leden van de oudercommissie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij
dat graag.
De oudercommissie heeft een huishoudelijk reglement waarin ze afspraken over haar werkwijze en
vergaderfrequentie heeft vastgelegd. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de
teamleider.

Doelstelling.
De oudercommissie stelt zich ten doel:
•
•
•

De belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers van Het Vlinderhofje zo goed mogelijk
te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de opvang
Het doorspelen van informatie over de belangen en opvattingen van de ouders/verzorgers
van Het Vlinderhofje

Verzwaard kiesrecht.
Het Vlinderhofje stelt de Oudercommissie, conform de Wet kinderopvang, in de gelegenheid advies
uit te brengen over elk voorgenomen besluit betreffende volgende aangelegenheden:
•
•
•
•
•
•

De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Het vlinderhofje op niveau van het kindercentrum
Het pedagogisch werkplan
De uitvoering van het beleid Voedsel hygiëne & Voedselveiligheid in het kindercentrum
De Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
De openingstijden het kindercentrum
De thema’s voor ouderavonden.

Daarnaast is de oudercommissie ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over de onderwerpen
waarover de oudercommissie adviesrecht heeft.
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Contact met de ouders.
Het contact tussen ouders en Oudercommissie is als volgt:
•
•
•
•
•
•

De oudercommissie stelt nieuwe ouders op de hoogte van het bestaan van de
oudercommissie via deze informatiebrief
De ouders worden d.m.v. een aankondiging in de nieuwsbrief of per mail op de hoogte
gebracht van de vergaderingen van de Oudercommissie
De goedgekeurde notulen zijn voor iedereen op aanvraag beschikbaar via de secretaris.
De ouders worden middels een nieuwsbrief door de Oudercommissie op de hoogte gebracht
van haar activiteiten.
Daarnaast zal de oudercommissie de ouders tijdens de ouderavonden informeren over haar
activiteiten.
Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter, als toehoorder toegang tot
het openbare deel van de vergadering van de oudercommissie.

