Taken en bevoegdheden van de oudercommissie:
De oudercommissie heeft een adviserende bevoegdheid ten van aanzien van de algemene gang
van zaken in de peuterspeelzaal.
Het bevorderen van de kwaliteit van de peuterspeelzaal in de betreffende Peuterspeelzaal door:
- vertegenwoordiging van de ouders c.q. gesprekspartner te zijn voor het team van de
peuterspeelzaal.
- de oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en frequentie van de vergaderingen. Er kan
gesproken worden over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de peuterspeelzaal,
openingstijden, algemene voedingsaangelegenheden, algemeen beleid veiligheid en gezondheid
en de klachtenregeling.
- de oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders.
- zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de
oudercommissie.
- zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden
- de oudercommissie is bevoegd om de directie ook ongevraagd te adviseren over diverse
onderwerpen. ( in het huishoudelijk reglement oudercommissie wordt de termijn vastgesteld
waarbinnen de directie en de oudercommissie geacht zijn te reageren)
Samenstelling oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit ouders/ verzorgers van kinderen die gebruik maken van de
betreffende Peuterspeelzaal.
Deelname aan de oudercommissie staat vrij voor elke ouder/verzorger van een kind dat gebruik
maakt van de Peuterspeelzaal.
De oudercommissie zorgt zelf voor de eventuele werving van nieuwe leden.
Een oudercommissie bestaat minmaal uit 3 personen en maximaal 5.
De oudercommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, de
benoeming geschiedt, indien mogelijk, voor de duur van één jaar.
Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap oudercommissie
Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich
kandidaat te stellen, dit kan mondeling of schriftelijk geschieden.
Lidmaatschap geschiedt voor een periode van minmaal 1 jaar, na het verstrijken daarvan is
herbenoeming mogelijk als de ouder zich kandidaat stelt. Hetlidmaatschap van de oudercommissie
eindigt bij periodiek aftreden, bij gedwongen aftreden ( wanneer ouders aangeven het vertrouwen
te hebben verloren in een oudercommissielid, kunnen zij aftreden verzoeken) of bij het overlijden
en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal.
Geheimhouding oudercommissie
Afspraken over geheimhouding worden in het ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’
vastgesteld.
Faciliteren oudercommissie
Afspraken over het faciliteren van de oudercommissie worden in het ‘huishoudelijk reglement
oudercommissie’ vastgesteld.

