Informatie Oudercommissies SKN
Oudercommissie
Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je tegen bepaalde
zaken aan die alle ouders aangaan, dan kan je terecht bij de oudercommissie. Persoonlijk of via email kan er contact worden gezocht met de oudercommissie. Hierbij een overzicht van de vier
oudercommissies:





Gastouderbureau
Kindervilla Marknesse
Boemerang, Tam Tam, Kinderpaleis
Kameleon en Plein 14
Het Kinderplein en de Kindertuin

spreek ons aan
spreek ons aan
oc@sknop.nl / spreek ons aan

Iedere oudercommissie presenteert zich op de locatie. Er hangt op het prikbord informatie over de
samenstelling van de oudercommissie. De agenda voor de vergadering is via e-mail op te vragen. Heb
je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van een groep ouders en kinderen in de
oudercommissie dan kan je je aanmelden door één van de leden aan te spreken of via de
pedagogisch medewerkers een berichtje te sturen.
Wet kinderopvang
In de Wet kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf, Gastouderbureau en Buitenschoolse
opvang verplicht is om een oudercommissie op te richten. Dit om de betrokkenheid van ouders bij de
opvang van hun kinderen te vergroten. Ouders hebben adviesrecht bij belangrijke aspecten van het
beleid van de opvang. De SKN is een opvang organisatie die naast oudercommissies ook een
overkoepelde Centrale Oudercommissie heeft. Hierna leggen we uit wat de taken zijn van de
oudercommissie.
Taak (centrale) oudercommissie
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de
opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen. De oudercommissie
bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders. Verder draagt zij er zorg voor dat de belangen
van de groep ouders zo goed mogelijk worden behartigd. De vergaderingen van de oudercommissie
worden regelmatig bijgewoond door de teamleider. Onderwerpen waar de oudercommissies het
regelmatig over hebben zijn: de stand van zaken op de verschillende locaties, de resultaten van GGDinspecties, het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid per locatie en algemene dingen waar ouders
tegenaan lopen.
Binnen SKN hebben de verschillende oudercommissies het adviesrecht overgedragen aan de Centrale
Oudercommissie. Vanuit elke oudercommissie is minimaal één lid afgevaardigd naar de Centrale
Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert met de directeur van de SKN. Er wordt
advies gegeven over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen; beleid dat wordt gevoerd, kwaliteit van
de opvang, prijzen en openingstijden.
Voor algemene info kan ook gekeken worden op https://www.boink.info/themas/deoudercommissie
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