OUDERCOMMISSIE (OC)

DE OUDERCOMMISSIE BESTAAT UIT:

ESSINKLAAN

Debby Arts

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!
OCessinklaan@deeerstestap.nl

Rick van de Dungen

Ik ben moeder van Eefke (KDO) en sinds 2013 lid van de OC en COC.
Het is belangrijk dat de belangen van kinderen en ouders kenbaar zijn bij het
bestuur van De Eerste Stap. De oudercommissie speelt hierin een belangrijker
rol en is de brug tussen de kinderen en ouders en het bestuur. Graag lever ik
mijn bijdrage hieraan als lid en voorzitter van de Oudercommissie van de
Essinklaan.

- Voortdurend volgen van situatie m.b.t. veiligheid en welzijn van de kinderen
- Pleiten voor heldere communicatie richting ouders door de Eerste Stap
- Organisatorische veranderingen kritisch volgen
Ik ben moeder van Sam (BSO) en Eva (KDO) en sinds 2013 lid van de OC.
Ik vind het belangrijk dat de opvang een vertrouwde en veilige omgeving is waar
kinderen zich prettig voelen en onder goede begeleiding kunnen ontwikkelen,
groeien en spelen Ik wil hier graag aan bijdragen door een actieve rol te spelen
binnen de Oudercommissie.
In mijn dagelijks leven vind ik het belangrijk om op een bewuste manier te
leven en om respectvol met elkaar om te gaan.
Ik ben enthousiast en gemotiveerd en ik steek graag mijn handen uit de
mouwen.
De kernwaarden die ik belangrijk vind en waarmee ik hoop een bijdrage te
kunnen leven binnen de oudercommissie zijn:
Veiligheid, respect, creativiteit, daadkracht, toegankelijkheid en
verbondenheid.

BINNEN DE OUDERCOMMISSIE ZIJN ER NOG EEN AANTAL PLEKKEN VRIJ
Ik ben moeder van Niels (BSO) en (TSO) en Joost (KDO) en sinds 2013 lid van de
OC.
Via de oudercommissie wil ik mij inzetten voor het behouden en (waar nodig)
verbeteren van het welzijn van de kinderen.

Heb je interesse meld je aan via het mailadres
Natasja de Winkel

Mail ons bij vragen, opmerkingen, verbeteringen!
OCESSSINKLAAN@DEEERSTESTAP.NL

WERKPLAN JAAR 2014-2015

Marloes van Tuijn

Jeannette Verouden

Vacature BSO
Vacature KDO
Vacature Peutersplusgroep

Ik ben de vader van: Nyck (Peutersplusgroep) en Caitly en sinds 2013 lid van de
OC.
Ik probeer als ouder heel betrokken en ondersteunend te zijn bij de
ontwikkeling van de kinderen. Ik ben voor openheid en volledig duidelijke
communicatie. Zodat ik als ouder hierin de juiste keuzes kan maken.

Ik ben moeder van Fleur (BSO) en Noa (KDO) en sinds 2013 lid van de OC.
Ik vind het als ouder belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en sociaal en
emotioneel kunnen ontwikkelen binnen welke vorm van opvang dan ook.
Daarnaast vind ik dat kinderen met plezier naar de opvang moeten gaan.
Voor al deze, maar ook andere zaken wil ik me inzetten binnen de
oudercommissie.

- Ontwikkelingen rondom Brede School
- Gezonde en verantwoorde voeding
- Mee organiseren ouderavonden
- Volgen van activiteiten aanbod voor de kinderen van de verschillende groepen.

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!

