Reglement oudercommissie van Christelijk Kinderopvang IJgenweis
Wij vinden het erg belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) kunnen meedenken in het reilen en zeilen
van onze opvang. Samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen die gaan over de
opvang van de kinderen.
De Wet Kinderopvang stelt in dat iedere opvang een oudercommissie verplicht is en geeft die
commissie adviesrecht op verschillende punten. Ook stelt deze wet bepaalde eisen aan de
samenstelling van de oudercommissie en aan dit reglement.

1. Begripsomschrijving
Kinderopvangorganisatie:
Houder:
Vestiging:
Vestigingsleidinggevende:
Beroepskracht:
Ouder:
Oudercommissie:

Leden:

Christelijk Kinderopvang IJgenweis
Directie van IJgenweis
Voorziening waar de kinderopvang plaats vindt
Een medewerker die belast is met de dagelijkse leiding van een
vestiging
Iemand die werkzaam is bij IJgenweis en die belast is met de
verzorging en opvoeding van de kinderen
Een persoon die de huishouding voert waartoe het kind behoort op
wie de kinderopvang betrekking heeft
De commissie, bedoeld als ik artikel 58 van de Wet Kinderopvang,
functionerend in het verband van het kinderdagverblijf IJgenweis,
op een wijze zoals in dit reglement is beschreven;
Leden van de oudercommissie

2. Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel:
1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie
aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie.

3. Samenstelling
1. Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de
oudercommissie.
2. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.
3. Personeelsleden en directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de
oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat de kinderopvang bezoekt.
4. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.
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4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap
1. Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich
kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden.
2. Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, kan de
oudercommissie de kandidaten op haar eerstvolgende vergadering benoemen. Indien het
aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels overtreft, besluit de oudercommissie met
meerderheid van stemmen welke kandidaat wordt benoemd.
3. Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn maximaal twee
keer herkiesbaar; de maximale zittingsduur is derhalve 6 jaar.
4. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij
ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft
dat gebruik maakt van kinderopvang op de kinderopvangorganisatie.
5.Tenminste een derde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee
weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de
agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en leden van) de oudercommissie
aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige
ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen
worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda.
6. Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de directie zorg voor de vorming
van een nieuwe oudercommissie.

Aangepast op 30-03-2020 door Sanne van der Mel

