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Word lid!

Kom je meedoen?

De oudercommissie:
iets voor jou?

Geschillencommissie
Spring kinderopvang is aangesloten bij de Geschillen-
commissie Kinderopvang. Deze commissie ziet er op toe dat
wij goed omgaan met de inspraak van onze oudercommissies.
Eventuele geschillen of klachten kunnen de oudercommissies
hier indienen. Meer informatie, waaronder de werkwijze en het
reglement, kun je vinden op de website van de
Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.

Lid worden?
Lijkt het je wat om lid te worden van één van onze
oudercommissies of wil je meer informatie? Voor de lokale
oudercommissies kun je terecht bij de manager van jouw
locatie (of vraag ernaar op de groep). Voor de overkoepelende
oudercommissie kun je rechtstreeks contact opnemen met de
OOC zelf (via ooc@spring-kinderopvang.nl).



Spring kinderopvang vindt het belangrijk
dat je als ouder betrokken wordt bij de
opvang van je kind. Jouw kind brengt

immers een (groot) deel van de week bij
ons door, waardoor wij partner in de

opvoeding zijn.

Door de inspraak van ouders kunnen wij ons blijven verbeteren en houden
wij de kwaliteit van onze opvang hoog. Eén van de manieren waarop je als
ouder inspraak hebt bij de opvang van je kind, is door lid te worden van de
oudercommissie. In deze folder lees je hier meer over.

Wat is de oudercommissie?
Bij Spring hebben we verschillende oudercommissies. De lokale
oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij het kindcentrum
horende locaties. Als lid van deze oudercommissie behartig je dus de
belangen van alle kinderen én ouders van het kindcentrum.

Door lid te worden van de
oudercommissie kun je o.a.

meewerken aan de kwaliteit
van de opvang van je kind.

Ook is er de overkoepelende oudercommissie. Hierover lees je verderop
meer.

Wat doet de oudercommissie?
Als lid van de lokale oudercommissie:
• overleg je vier à vijf keer per jaar met de manager kindcentrum en
   adviseer je hen (on)gevraagd;
• bevorder je de communicatie aan ouders en medewerkers;
• onderhoud je contact met andere ouders;
• bevorder je de betrokkenheid van andere ouders, bijv. door het helpen
  organiseren van ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten.

Adviesrecht
In de wet is vastgelegd dat een oudercommissie adviesrecht heeft over de
kinderopvang. Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid,
veiligheid en gezondheid, voedingsaangelegenheden, openingstijden, beleid
m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijs.

Overkoepelende oudercommissie (OOC)
Voor inspraak op centraal beleid is er de overkoepelende oudercommissie
(OOC). De OOC vergadert ongeveer vijf keer per jaar met de directeur-
bestuurder. Lokale oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het
Springbeleid op centraal niveau overdragen aan de OOC. De lokale
oudercommissie houdt dan wel adviesrecht over de lokale zaken.

Wat levert de oudercommissie mij op?
Als lid van één van onze oudercommissies:
• heb je invloed op het beleid van Spring;
• werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van jouw kind;
• doe je leuke contacten op met andere ouders.


