OUDERCOMMISSIE (OC)
KDO WARMOEZENIER
Waarom een 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
(hierna 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 ca. 5 keer per jaar met Juliëtte Hilte, de
unitmanager;
3. Hebben inzage in het inspectierapport van de GGD.
Tevens hebben we evt. contact met de GGD over
de kwaliteit;
4. Mandatering adviesrecht 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 Warmoezenier waarvan maximaal 1 ouder
per gezin;
2. De OC bestaat uit minimaal 3 leden; een voorzitter,
secretaris en lid COC.
Meer informatie is ook terug te vinden op de website
van de eerste stap “Ouders praten mee”.
Aandachtsgebieden
Wij richten ons op:
1. Pedagogisch- & voedingsbeleid;
2. Veiligheid & huisvesting;
3. Kwaliteit organisatie, openingstijden & prijsbeleid;
4. Communicatie en activiteiten.
Tot slot
Heeft u een vraag, klacht of suggestie? Spreek ons aan
of mail ons en wij komen in actie!

De oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Rolf Pullens (voorzitter en lid COC)
Vader van Daan (5 jr), Stijn (3 jr, Kippen, gr.5) en Noud (8 mnd, Kuikens, gr.1).
Ik ben 35 jaar en ben werkzaam als Managing consultant bij Hezelburcht in
Nijmegen. Stijn heeft het erg naar zijn zin op het kinderdagverblijf en ik
waardeer het goede contact met de pedagogisch medewerkers. Ik vind het leuk
om meer te weten over de organisatorische aspecten van de kinderopvang en
vind het belangrijk dat de ouders daarin een stem hebben.
Marjolein Bremer-Karel
Ik ben moeder van Aniek, Ronan en Jelmer (Kippen, gr.5). Ik ben 43 jaar en werk
bij Neways als projectmanager. Ik vind het erg leuk om mij te verdiepen in de
organisatorische en opvoedkundige aspecten van de kinderopvang en hier een
positieve invloed op te hebben. Ook vind ik het belangrijk om betrokken te zijn
bij de opvang en daarin andere ouders ook te betrekken, zoals bij de paaslunch.
Cindy Busser
Ik ben 33 jaar en moeder van Elena (7 jr), Amber (4 jr), Noémi (3 jr, Kippen, gr.5)
en Matteo (1 jr, Kuikens, gr.1). Ik vind het erg leuk om actief betrokken te zijn
bij de opvang van mijn kinderen en hoop op deze manier mijn steentje bij te
kunnen dragen aan een goede en fijne tijd voor zowel kinderen als ouders op
het kdv. Mochten er vragen, opmerkingen of problemen zijn, schroom niet om
mij aan te spreken of om even naar ons te mailen.
Nina Bouwman
Hoi, mijn naam is Nina Bouwman, 35 jaar, moeder van Lise (Koeien, gr 3). Ik
werk voor FTE, detacheringsbureau in pensioenverzekeringen. Door mijn
werktijden moet ik het halen en brengen van Lise veelal overlaten aan mijn
vriend Claud. Om toch betrokken te blijven bij de opvang ben ik OC-lid. Als je
mij wil bereiken kun je mailen via het OC mailadres of je spreekt Claud aan.
Thijs Arts
Ik ben de vader van Kai (Kippen, gr.5) en Isa (Kuikens, gr.1). Ik ben 34 en
bedrijfsleider bij Intertoys in Nijmegen. Doordat wij van flexibele opvang
gebruik maken, kom ik op verschillende momenten van de dag binnen. Ik vind
het dan ook fijn om te zien hoe bevlogen de pedagogisch medewerkers met
onze kinderen omgaan. Het voelt dan ook heel vertrouwd bij de eerste stap en
dat maakt het voor mij ook logisch om mij ook in te zetten bij de
oudercommissie.
Maartje Kokkeler
Hallo, ik ben Maartje Kokkeler moeder van Sanne Leinenga (Lammetjes, gr.2).
In verband met mijn werk in de zorg hebben wij flexibele opvang voor onze
meid. Mooi om te zien hoe fijn onze Sanne het heeft en genoten van de gezellige
dag en altijd weer vrolijk mee naar huis gaat.
Mijn vriend Marco Leinenga brengt Sanne altijd in de ochtend. Via de
oudercommissie hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een goede opvang voor
kinderen en ouders.

WERKPLAN 2016
Nieuwe locatie en groepsindeling
Het eerste jaar in de Warmoezenier zit er al weer op. We krijgen
positieve signalen over de locatie en de groepsindeling.
Vanzelfsprekend is de OC betrokken bij nieuwe zaken met
betrekking tot de locatie en groepsindelingen. Mochten er zaken
spelen of vragen zijn, neem vooral contact op met de OC.
Kwaliteit waarborgen
Niet alleen de nieuwe locatie en het gebouw behoeft continue
aandacht, ook alles er omheen heeft zijn plek moeten krijgen: de
kinderen, de werkzaamheden, de spullen in de groep, de tuin, etc.
Ook hier zullen we als OC ervoor waken dat de kwaliteit
gewaarborgd blijft en ouders meegenomen worden in de
ontwikkelingen.
Communicatie
Een goede communicatie van De Eerste Stap naar ouders is erg
belangrijk. De OC zal zich in 2016 blijven inzetten om deze
communicatie zo goed en helder mogelijk te laten verlopen.
Contact ouders en ouderbetrokkenheid
De OC en diens activiteiten zijn nog lang niet bij alle ouders
bekend. Hoewel er aandacht besteed wordt aan de OC in elke
nieuwsbrief en op de website kan onze zichtbaarheid vergroot
worden. Daarnaast zetten we ons actief in om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit door bijvoorbeeld het
mede organiseren van activiteiten.
Tot slot zullen mogelijkheden tot verbetering ook door de OC
voorgesteld worden en daarom blijven alle suggesties en
opmerkingen van ouders waardevol om deze door te voeren,
zodat De Eerste Stap weer het beste kinderdagverblijf wordt.
Vergaderdata en agendapunten 2016
Naast een aantal vaste punten zoals huisvesting, signalen ouders
en de nieuwsbrief komen de volgende punten aan bod:
Wo 3 februari: werkplan 2016, lokale en centrale ouderavond
Wo 13 april: jaarvergadering, moeder- en vaderdag
Wo 15 juni: kabouterbos, dag van PM-er
Wo 14 september: adviestarieven, beleidsstukken, Sint en Kerst
Wo 23 november: werkplan 2017, budget, taakverdeling

OCWARMOEZENIER@DEEERSTESTAP.NL

