De oudercommissie
De oudercommissie (oc) bestaat uit:
 Tommy van Loosdregt
 Ellen Quanten
 Karen Jongeneel
Wij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen die bij het Sparretje worden
opgevangen.
Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te
bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de
opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen’. Als lid van de OC praten we mee over beleidszaken en organisatorische
kwesties.
Waarvoor kunt u bij de OC terecht?
Als ouders hebt u belang bij een goed product - denk bijvoorbeeld aan verlengde opvang
voor een vierjarig kind dat vlak voor de zomervakantie nog niet naar school kan of hoe er
wordt omgegaan met gezonde voeding. Sommige ouders vinden dat hun kind geen snoep
mag, of willen dat hun kind dagelijks buiten speelt. Individuele wensen en opvattingen zijn
vaak het startpunt voor een gesprek met de leidsters. Een individuele vraag wordt gesteld
vanuit het eigenbelang. Hiervoor kunt u direct bij de leidsters terecht.
Soms rijst daarbij de vraag wat andere ouders van het betreffende punt vinden. Dan gaat het
om een groter belang die het individuele belang overstijgen. Hiervoor kunt u bij de OC
terecht! Wij kunnen vervolgens inventariseren en adviseren.
Medezeggenschap
Om de meest gedeelde opvattingen gestructureerd in beleid te kunnen omzetten geeft de
Wet kinderopvang houvast. De Wet kinderopvang legt het medezeggenschapsrecht bij een
afvaardiging van ouders: de oudercommissie die mede het beleid bepaalt.
De opvattingen van ouders waar min of meer overeenstemming over heerst, dienen bij de
oudercommissie terecht te komen. We werken samen met het Sparretje vanuit
een gezamenlijk belang, namelijk een zo goed mogelijke opvang voor ouders en kinderen!
Heeft u interesse in de oudercommissie!
Er komt een plaats vrij in de oudercommissie, als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij
info@kinderdagverblijfbrabant.nl. Bij meerdere gegadigde wordt er een verkiezing
gehouden.

