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Alternatieve ouderraadpleging bij ontbreken van oudercommissie
(alleen voor locaties zonder oudercommissie)

Stichting Kinderopvang Friesland vindt het belangrijk dat ouders /verzorgers hen kunnen adviseren bij belangrijke
onderwerpen betreffende de opvang van hun kinderen. De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht
op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. Tot op heden is het
echter niet gelukt om een oudercommissie ingesteld te krijgen voor deze locatie. Vandaar dat wij van de
mogelijkheid tot een ‘alternatieve ouderraadpleging’ gebruik willen maken. Dit hebben wij op de volgende manier
vorm gegeven:
Ouders/verzorgers hebben adviesrecht. De onderwerpen waar ouder /verzorgers adviesrecht op hebben zijn:
 de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot 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
 VVE aanbod op locatie (indien van toepassing)
Oudercommissies bespreken deze onderwerpen 1x per jaar in één van hun overleggen.
Eén keer per jaar (oktober) zullen wij u een centrale adviesaanvraag doen in de vorm van een korte enquête ten
aanzien van bovenstaande onderwerpen.
NB: de stichting zal alleen een adviesaanvraag doen ten aanzien van openingstijden en wijzigingen van de prijs
van kinderopvang indien dit van toepassing is (indien er een wijziging plaatsvindt).
Tevens zullen wij u informeren als er een inspectierapport is opgesteld door de GGD.
Mochten er tussendoor onderwerpen aan de orde komen waarop u adviesrecht heeft (bij tussentijdse
wijzigingen), dan zullen wij u hierbij betrekken. Deze (incidentele) adviesaanvragen worden in de leesmap voor
ouders op locatie opgenomen. De locatieleiding zal u erop attenderen als er een adviesaanvraag gedaan is
middels een poster op het prikbord. U kunt als ouder/verzorger op de adviesaanvraag reageren en advies geven.
Contactgegevens voor het advies worden op het aanvraagformulier vermeld. Uw advies wordt via de
contactpersoon van de stichting doorgestuurd naar de Centrale Oudercommissie. Zij zullen met een definitief
advies komen op de aanvraag, waarbij ze alle adviezen in hun overweging zullen meenemen. Het definitieve
advies op de adviesaanvraag van de Centrale Oudercommissie en de eventuele ondernomen actie naar
aanleiding van dit advies door de stichting ontvangt u op dezelfde wijze als u de adviesaanvraag ontvangt. Indien
de stichting een advies van de Centrale Oudercommissie niet opvolgt, dan ontvangt u een schriftelijke toelichting.
Uiteraard zullen wij ons blijvend inspannen om een oudercommissie in te stellen.
Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van een oudercommissie, dan kunt u dit aangeven bij het
locatieteam.

