Oudercommissie KSH Zwaluw

[Geef tekst op]

Een kennismaking
Wie zijn wij? Wat doen wij?
Namens de oudercommissie heten wij u ook van harte welkom bij KSH Zwaluw. In dit informatieblad vindt u in het
kort informatie over wat de oudercommissie doet, wie er momenteel in de oudercommissie zitten en hoe u ons kunt
bereiken. Wij hopen dat u en uw kinderen een aangename tijd bij KSH Zwaluw zullen hebben. Aarzel niet om contact
met ons op te nemen als u ergens mee zit of juist heel tevreden bent. Wij stellen alle feedback op prijs!
Waarom een oudercommissie en wat doet een oudercommissie?
Elke kinderopvang organisatie is vanuit de Wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. De
oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de kinderopvang zo goed mogelijk te
behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken:
 beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
 prijs van de kinderopvang
 kwaliteitsaspecten, waaronder voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid, groepsgrootte en
opleidingseisen pedagogisch medewerkers
 openingstijden
 spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 klachtenregeling
De kinderopvang organisatie mag alleen van het advies van de oudercommissie afwijken als het kan motiveren
waarom het advies niet in het belang van het kinderopvang is. Deze motivatie moet op papier worden vastgelegd.
Wat doen wij? Wat kunt u verwachten van de oudercommissie?
Wij houden ons bezig met:
 Volgen van de ontwikkelingen bij KSH en indien nodig het geven van (ongevraagd) advies
 Het, op de achtergrond, uitvoeren van evaluaties:- Risico-inventarisatie beleid KDV en BSO- Functioneren
van de verschillende groepen in de dagopvang- Functioneren van de BSO
 Het leveren van een bijdrage aan de ouderavonden van KSH
 Advies geven over de prijsverhoging
 Bijdrage leveren aan de ‘dag van de pedagogisch medewerker’
 Organiseren van jaarfeest
Verslagen van onze vergaderingen vindt u op het prikbord naast de ingang en in de informatiemolen. Wilt u ze per
mail ontvangen? Stuur dan een email naar ocZwaluw@gmail.com.
Kunt u ook lid worden van de oudercommissie?
 Ja! Als u de ouder of verzorger bent van een kind dat verblijft op KSH Zwaluw en geen personeel bent van
KSH
 Hoe: Bel, mail of spreek één van de oudercommissiesleden aan (zie bijgevoegde poster of de poster bij de
voordeur van de KSH, mail naar ocZwaluw@gmail.com)
Uitgangspunten:
 De oudercommissie KSH streeft naar minimaal 3 leden
 Elk half jaar maken we plaats voor één nieuw lid, mits er belangstelling is
 Bij de samenstelling streven wij naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle groepen
Geen lid, maar toch een steentje bijdragen?
Als ouder kunt u ook een belangrijke bijdrage leveren, zonder direct lid te worden van de oudercommissie! Hierbij
denken wij aan:
 Laat ons weten wat er bij u leeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u ergens mee zit of juist heel
tevreden bent
 Het bezoeken van de ouderavond
 Het helpen bij het jaarfeest (organiseren, activiteiten begeleiden, eten maken, opruimen)
 Het beantwoorden van eventuele enquêtes / vragen
 Aandragen van ideeën aan en het delen van uw vragen met de oudercommissie over het reilen en zeilen van de
KSH
Wij hopen van uw bijdrage gebruik te kunnen maken! Oc-Zwaluw@kinderservicehotels.nl

