OUDERCOMMISSIE (OC)

DE OUDERCOMMISSIE BESTAAT UIT:

MGR. BORRETWEG

Esther Theunissen-Van Aarle (Voorzitter)
Hallo allemaal. Als nieuw lid
van de OC stel ik mij graag aan
jullie voor. Ik ben de moeder
van Brent (groep 1) en Jort
(groep 2). Ik ben 35 jaar,
getrouwd met Antoine, woon in
Nederasselt en ben werkzaam
als Internal Auditor op de Radboud Universiteit
Nijmegen. Mijn vrije tijd besteed ik het liefst aan mijn
kleine boefjes. Ik wil graag actief betrokken zijn bij
de opvang van mijn kindjes. Van belang vind ik dat de
stem van de ouders is vertegenwoordig in het beleid
van de Eerste Stap. Wij zaten voorheen op de opvang
in Velp, waardoor wij bij de overgang naar de Eerste
Stap veel veranderingen hebben mee gemaakt. Ik
schuw niet om vragen te stellen en problemen aan te
kaarten. Laat ook je stem horen en spreek me aan als
je vragen, ideeën of opmerkingen hebt!

WAAROM EEN OUDERCOMMISSIE (OC)?
1. Een klankbord voor ouders om mee te praten
en advies te geven waar nodig en belangen
behartigen van kinderen en ouders.
2. Belangen van ouders behartigen bij directie en
bestuur middels de centrale oudercommissie
(COC).
3. Communicatie bevorderen tussen ouders
onderling en tussen ouders en pedagogisch
medewerkers.
WAT DOEN WIJ?
1. Wij zijn het aanspreekpunt voor ouders;
2. vergaderen met de unit manager;
3. hebben inzage en adviesrecht op het
inspectierapport van de GGD. Tevens hebben
we contact met de GGD over de kwaliteit;
4. mandatering adviesrecht centrale
oudercommissie (COC);
5. adviesrecht / mandatering voor: pedagogisch
beleid, kwaliteitsbeleid, voedingsbeleid,
afspraken m.b.t. veiligheid, gezondheid,
openingstijden, plaatsingsbeleid.
WIE ZIJN WIJ?
1. Ouders van kinderen die gebruik maken van de
KDO, BSO en/of Peuteropvang waarvan
maximaal 1 ouder per gezin.
2. De OC bestaat uit minimaal 2 leden en
maximaal 7 leden; bij voorkeur
vertegenwoordiging van ouders uit alle
groepen.
3. De OC bestaat uit een voorzitter, secretaris en
lid COC. Meer informatie is ook terug te
vinden op de website van de eerste stap
“Ouders praten mee”.
Tot slot: heeft u een vraag, klacht of suggestie?
Spreek ons aan of mail ons en wij komen in actie!
OCBORRETWEG@GMAIL.COM

Esther Boeijen (voorzitter COC Grave)
Beste ouders, sinds 2012 ben
ik lid van de OC. Ik ben
moeder van Sam (4 jaar) op de
BSO en Hannah (1 jaar) op de
KDO. Ik werk als parts
coordinator bij Goss Contiweb
in Boxmeer. Ik vind het
belangrijk betrokken te zijn
bij de opvang en inspraak te hebben over wat er
gebeurd. Mochten er vragen, opmerkingen of
problemen zijn, spreek ons aan, mail ons of stop een
briefje in de brievenbus van de OC!

Vacature BSO
Vacature BSO
Vacature KDO
Vacature Peuterspeelzaal
Meld je svp aan!!!

WERKPLAN JAAR 2014
Nieuwbouw en verhuizing
Voorbereidingen van de nieuwbouw en de wijze
waarop ouders hierbij betrokken en geïnformeerd
worden.
Communicatie naar ouders
Door alle wijzigingen is het voor ouders niet altijd
duidelijk. Dit jaar proberen we de communicatie van
de Eerste Stap naar ouders te verbeteren en proberen
we onduidelijkheden aan te kaarten.
Kwaliteit en continuïteit Personeelsbezetting
Met alle wijzigingen en reorganisaties is dit een
continue zorg.
Contact met ouders verbeteren
De OC en diens activiteiten is nog lang niet bij alle
ouders bekend. Wel wordt er aandacht besteed in elke
nieuwsbrief en op de website van de eerste stap.
Tot slot zullen mogelijkheden tot verbetering ook door
de OC voorgesteld worden en daarom blijven alle
suggesties en opmerkingen van ouders erg waardevol
om door te geven!

Vergaderdata 2014
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

4 feb;
14 mei;
16 juli;
3 september;
12 november: werkplan 2015

Mail ons bij vragen, opmerkingen, verbeteringen!
OCBORRETWEG@GMAIL.COM

