OUDERCOMMISSIE (OC)
KERKLAANTJE
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 DOET DE OC?
1. De OC is het aanspreekpunt voor ouders;
2. vergadert met de unit manager;
3. heeft inzage en adviesrecht op het inspectierapport van de GGD. Tevens heeft de OC 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.
WAARUIT BESTAAT DE OC?
1. Ouders van kinderen die gebruik maken van de BSO waarvan maximaal 1 ouder per gezin.
2. De OC bestaat uit minimaal 2 leden en maximaal 7 leden.
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”.

WERKPLAN JAAR 2014
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!

We zijn dringend op zoek naar enthousiaste ouders, die betrokken willen zijn
bij de BSO.
Heb je interesse? Meld je aan via wijkgravewest@deeerstestap.nl

