Oudercommissie
Voor een goede kinderopvang is de betrokkenheid van vaders en moeders van groot
belang. Speciaal daarvoor zijn de oudercommissies(OC’s) in leven geroepen. Deze zijn
van meer waarde voor iedereen: de kinderen, het kindercentrum en ouders zelf. De
betrokkenheid van ouders draagt niet alleen bij aan een betere afstemming tussen de
opvoeding thuis en die op de opvang, maar helpt ook om inzicht te krijgen in de wensen
van hun “klanten”. Ouders zelf kunnen in de OC nuttige ervaringen en contacten op
doen.
Toch is deze ouderbetrokkenheid niet altijd vanzelfsprekend. Het lukt de leden van de
OC’s, maar ook het management van de kinderopvang niet altijd even goed andere
ouders geïnteresseerd te krijgen om zich actief in te zetten voor de opvang.
Vaders en moeders blijken uiteenlopende redenen te hebben om niet deel te nemen aan
de oudercommissie:
• praktische bezwaren, zoals tijdgebrek
• het idee dat men niet voldoende capaciteiten heeft om commissielid te worden
• twijfels over de meerwaarde en resultaten van de oudercommissie
• geen klachten over de opvang en daarom geen reden om inspraak te willen.
Ook De 3Kernen kampt met een gebrek aan oudercommissieleden. Al willen we punt 4
graag als reden zien van dit probleem, toch hechten we grote waarde aan de mening van
u als ouder. Hoe kunnen wij u als ouder meer betrekken bij De 3Kernen? Hoe kunnen wij
u betrekken als ‘partner’ bij de opvang?
Duidelijke informatie over de verschillende vormen van ouderparticipatie, de activiteiten
van de oudercommissie en de rollen die ouders daar in kunnen spelen is een eerste stap.
De betrokkenheid van ouders is op verschillende manieren mogelijk:
• meeleven, een actieve interesse voor het reilen en zeilen op de opvang en voor
de beleving van uw kind. Investeren in een goede informatie-uitwisseling tussen
u en de Pm-er op de groep.
• meedoen, hand- en spandiensten verlenen op de groep van uw kind. Het gaat
dan vooral om praktische deelname. Een likje verf, een kookactiviteit etc.
• meedenken (inspraak), bijvoorbeeld over de herinrichting van de
buitenspeelruimte. Deelnemen aan de oudercommissie van de groep van uw
kind o.l.v. het locatiehoofd.
• meebeslissen, in de centrale oudercommissie meebeslissen over het beleid van
De 3Kernen.
Meeleven en meedoen zijn vooral de interactie tussen de PM-ers op de groep en u als
ouder. Informatieborden op de groep, de nieuwsbrieven en korte gesprekjes bij de haalen brengmomenten spelen hierin een belangrijke rol.
Meedenken over alle zaken die direct met de groep te maken hebben, zoals de
activiteiten, de inrichting, de thema’s etc. komen 6x per jaar aan bod in lokale
oudercommissies.
Meebeslissen in de centrale oudercommissie, vergaderfrequentie 6x per jaar, over de
zaken als: voedingsaangelegenheden van algemene aard, het algemene beleid op het
gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, de openingstijden, het beleid met
betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen, of de
wijziging van de prijs van kinderopvang.
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Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de mogelijkheid uw
betrokkenheid bij De 3Kernen vorm te geven, neem dan contact op met de locatie
verantwoordelijke Leontine de Jong L.jong@speelbrug.nl
0252-533943
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