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Ouderrecht overzicht 2018
Peuter & Co valt sinds 1 maart 2016 onder de Wet Kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen.
Deze wet bevat een aantal kwaliteitseisen, waaronder het verplicht instellen van een
oudercommissie op locaties met meer dan 50 peuters, en een inspanningsverplichting voor locaties
met 50 peuters of minder. Peuter & Co voldoet graag aan deze eis omdat ze ouders als partners
ziet en medezeggenschap en ouderinspraak serieus neemt. Het werven en instellen van
oudercommissies is in 2017 organisatie-breed opgepakt en wordt ook dit jaar gecontinueerd.
Peuter & Co heeft ook deelgenomen aan het project Focusgroep Alternatieve Ouderraadpleging.
Vanuit deze groep is een kader opgesteld waarbinnen de locaties de alternatieve ouderraadpleging
kunnen organiseren. De uitkomst / uitwerking is te vinden op de site van BOinK
https://www.boink.info/aorkinderopvang.

Peuter & Co heeft de wettelijk verplichte onderwerpen in een overzicht geplaatst, aangevuld met
de frequentie en hoe dit wordt besproken met de ouders.
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Ouderrecht 2018 overzicht werving, middelen en adviesvragen

Om leden voor de oudercommissie te werven wordt gebruik gemaakt van:
Flyers
Nieuwsbrief voor medewerkers en ouders
Brief met aanmeldstrookje
Oproep op de website
Verzorgen van 2 informatiebijeenkomst per jaar
Aanbod van de basistraining
Helaas heeft dit slechts op een relatief klein aantal peuterscholen geleid tot voldoende
aanmeldingen. Ook daar waar een oudercommissie tot stand is gekomen blijkt in de praktijk dat
het niet altijd haalbaar is om de oudercommissie ook blijvend in stand te houden.
Uiteraard blijven wij ons inspannen om uiteindelijk met voldoende ouders een Oudercommissie in
te kunnen stellen en te kunnen continueren.
Welke middelen gebruiken wij verder om ouders te enthousiasmeren toe te treden tot de
oudercommissie?
-

-

Tijdens het welkomstgesprek krijgt de ouder uitleg en wordt gevraagd of de ouder toe wil
treden tot de (in te stellen) oudercommissie. De ouder krijgt een folder en
aanmeldformulier mee.
1 x per half jaar plaatsen wij een oproep in het ouderportal waarin de ouders worden
uitgenodigd deel te nemen aan de Oudercommissie.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een brief en folder met informatie
over de oudercommissie. Dit wordt op de locatie ook op het informatiebord gehangen.
Het structureel bij/door de pedagogisch medewerkers onder de aandacht brengen van het
belang van een oudercommissie.

Adviesrecht 2018
Zoals hierboven is aangegeven, verrichten wij inspanningen om oudercommissies in te stellen.
Gedurende de periode dat wij (nog) geen oudercommissie hebben kunnen formeren, zijn ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze betrokken bij de onderwerpen waarvoor het
adviesrecht geldt.
Op 29 januari 2018 is advies gevraagd over 1; het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid en 2; het
protocol Uitstapjes. De oudercommissies èn de ouders van locaties zonder oudercommissie
(alternatieve ouderraadpleging), hebben een uitnodiging ontvangen om op 8 of 12 februari 1 van
de 2 informatiebijeenkomsten in Delfshaven of Feijenoord bij te wonen. De uitnodiging, het
programma, het verslag en het besluit, zijn op het informatiebord op de locatie opgehangen.
In maart 2018 heeft de oudercommissie advies uitgebracht op het aangepaste pedagogisch
beleidsplan.
De volgende informatiebijeenkomsten adviesvragen hebben plaatsgevonden op 18 september
2018, ook weer in twee rondes, zodat ouders konden kiezen om ’s middags in Delfshaven of ’s
avonds in Feijenoord de bijeenkomst bij te wonen. Daarbij is advies gevraagd over de uurprijs
2019 en de interne- en externe klachtenregeling. De uitnodiging, het programma, het verslag en
het besluit, zijn ook weer op het informatiebord op de locatie opgehangen.
In december 2018 is advies gevraagd over het nieuwe document visie mediabeleid en het
aangepaste pedagogisch beleidsplan.
Adviesrecht 2019
De informatiebijeenkomsten adviesvragen 2019 bevatten in ieder geval de volgende
agendapunten:
Mei - juni 2019
Reglement oudercommissie
Uitbreiding uren VVE van 12 naar 16 uur
Aanpassingen pedagogisch beleidsplan
September 2019
Uurprijs 2020
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