
Vacature Oudercommissielid M/V 

 

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang 

te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met 

ons meepraten en meebeslissen, meldt u dan aan voor de 

vrijwillige functie van 

OUDERCOMMISSIELID M/V 

 

BETROKKEN EN BEWOGEN? 

Wilt u zich ook inzetten voor Klein maar Dapper? Dat kan, niet alleen door af en toe te 

helpen bij de activiteiten, maar ook door advies te geven over hoe de kwaliteit nog 

verder verbeterd kan worden of kan worden vastgehouden.  

Denk hierbij aan: 

 de kwaliteit van de opvang (mbt de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en 

het pedagogisch beleid) 

 het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding  

 veiligheid en gezondheid 

 openingstijden  

 spel- en ontwikkelingsactiviteiten  

 regelingen inzake de behandeling van klachten 

 wijzigingen van de prijs van kinderopvang 

 
Wij zijn voor onze locaties momenteel op zoek naar ca. 3 nieuwe leden 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs 

van de opvang, het aanpassen van de openingstijden,  de herinrichting van de 

buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er 

met klachten wordt omgegaan door de organisatie. 

De oudercommissie: 

 overlegt met de vestigingsmanager (Dominique Reincke/ Simone Luneburg) 

 adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager 

 bevordert goede en heldere informatie aan ouders 

 onderhoudt contacten met andere ouders 

 bevordert de betrokkenheid van ouders bij Klein maar dapper, bijvoorbeeld door 

ouderavonden mee te helpen organiseren 

 fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig 
over de klachtenprocedure 

Wij zoeken ouders die: 

 mee willen praten en beslissen 

 de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden 

 willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie 

 hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Klein maar dapper 
 minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn 

Wij heten nieuwe OC leden zeer welkom. Dus wacht niet langer en stuur een berichtje 

naar oudercommissieschenkel@kleinmaardapper-spijkenisse.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Simone Luneburg & Dominique Reincke 

Klein maar dapper 

mailto:oudercommissieschenkel@kleinmaardapper-spijkenisse.nl

