Wij zijn op zoek naar jou!
Jij als ouder leeft mee, doet mee en denkt mee met de
kinderopvang, maar echt mee te beslissen kan ook door deel te
nemen aan de oudercommissie. Wij zoeken jou!

Oudercommissie.
Meebeslissen over de opvang
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samen voor
het kind

Het motto van Quadrant Kindercentra is: ‘samen voor het
kind’. In de wereld van jouw kind spelen ouders, familie, school
en kinderopvang een belangrijke rol. Wij met zijn allen dragen
zorg voor de ontwikkeling van je kind. Jij kent jouw kind het
beste. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van jouw kind.

Wat is een oudercommissie?
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van
het kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse
opvang. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders
van de kinderen die op de betreffende locaties worden
opgevangen.

Naast het zorgen voor het welzijn en ontwikkeling van je kind
thuis, kan jij ook een bijdrage leveren aan het optimaliseren
van de kwaliteit van onze opvang door aan te sluiten bij de
oudercommissie.

Vanuit de wet Kinderopvang moet er voor elke vorm van
kinderopvang een oudercommissie worden aangesteld
met minimaal 3 leden. Tegenwoordig kan er ook
een oudercommissie voor een kindcentrum worden
samengesteld met vanuit iedere opvangvorm 2 ouders.
Er wordt ongeveer 4 keer per jaar vergaderd met de
clustermanager en 4 keer per jaar is er een overleg met
de centrale oudercommissie waar alle oudercommissies
een oc-lid naar toe sturen, en ouders kunnen met elkaar
een ouderavond of een zomerfeest voorbereiden voor hun
locatie.

Wat doet een oudercommissie?
• De oudercommissie denkt mee over veranderingen, geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan het management
• De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen
van ouders (en kinderen) bij het management van het
kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse opvang
• De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders,
onderhoudt contacten met ouders en bevordert een goede,
heldere informatievoorziening
• De oudercommissie oefent invloed uit op de uitvoering van
wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling
op de opvang (waaronder veiligheid, gezondheid en
ontwikkeling van het kind)
• De oudercommissie organiseert ouderavonden en/of feesten

Waarom een oudercommissie?
Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van
onze kinderopvang te behouden en te verbeteren waar
nodig is. Jij als ouder kan hier bij helpen! De oudercommissie
heeft inspraak in bepaalde aspecten, zoals voorgestelde
wijzigingen van prijzen of openingstijden. Daarnaast kan jij
ideeën direct met het management overleggen en speel jij
een rol in de communicatie tussen ouders en kinderopvang.

Wat bieden wij?
• Vergaderen in informele sfeer met andere ouders van
de oudercommissie
• Inspraak in het beleid van Quadrant Kindercentra
• Inzicht in lopende zaken
• De mogelijkheid om de belangen van ouders en 		
kinderen te behartigen op de opvang
• Een budget om je ideeën uit te voeren
• Lidmaatschap van BOinK (Belangenvereniging 		
Ouders in de Kinderopvang)

Nieuwsgierig geworden?
Wil jij meer informatie of je aanmelden? Kijk dan op
www.quadrantkindercentra.nl/oudercommissie of stel je vraag
aan de medewerkers van de locatie waar jouw kind zit.

