Notulen
Datum
Aanwezig

Oudercommissie
22 juli 2020
David Wilbrink, Leny van Wijk, Dimitry van den Berg (notulen), Judith van der Voet,
Theo van Haaster
Geïnteresseerden: Gideon van Asbeck, Anna Mees

Agenda
1. Nieuwe leden oudercommissie
2. Heropening na coronasluiting
3. Komende bijeenkomsten

1. Nieuwe leden oudercommissie
Dimitry zal de oudercommissie verlaten omdat Isabella binnenkort 4 jaar wordt en naar school
gaat. Daarmee zou het fijn zijn (geen verplichting) als de plek wordt aangevuld met nieuwe leden
voor de oudercommissie. Gideon en Anna zijn aanwezig als geïnteresseerden.
We geven een toelichting op wat de deelnemen aan de oudercommissie inhoudt. Dit staat ook in
het reglement oudercommissie uitgebreider omschreven.
Taak oudercommissie
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het
kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie
heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het
kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van verantwoorde
kinderopvang; het pedagogisch beleid en de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding,
veiligheid en gezondheid; openingstijden; klachten en klachtenregeling en de prijs van de
kinderopvang). De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de
onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder
en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de
eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering.
Voorvloeiend uit het beleid hebben de leden van de oudercommissie ook een rol in het
vierogenprincipe. Zij ontvangen hiervoor een sleutel van Tamboerijn om dit te kunnen uitvoeren.
De oudercommissie komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar, waarvan 1 keer de ouderavond
met alle ouders.
Acties:
- Tamboerijn zal het getekende reglement voor de oudercommissie naar Gideon en Anna
sturen.
- Gideon en Anna zullen daarna laten weten aan Tamboerijn of ze willen deelnemen aan de
oudercommissie.
- In de volgende vergadering zal het reglement opnieuw worden besproken en wie het
Boink-mailadres gaat beheren. Tamboerijn zal de gegevens hiervoor verstrekken.
- Dimitry gaat het Boink-mailadres en gegevens hiervan verwijderen.

2. Heropening na coronasluiting
De heropening na de coronasluiting is goed verlopen.
- Het halen en brengen gaat goed, geen wachtproblemen.
- De regels worden goed nageleefd.
Bij klachten van Judith of Theo worden de richtlijnen gevolgd en wordt er zo snel als mogelijk
getest. De opvang moet helaas dan ook sluiten. We accepteren dat het nu niet anders is.
De kosten van de sluitingsdagen worden teruggestort aan de ouders.

3. Komende bijeenkomsten
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