
Betrokkenheid ouders / verzorgers 
Wat vinden ouders / verzorgers belangrijk voor 
hun kinderen en voor henzelf? Waar zouden ze 
meer over willen weten? 

De oudercommissie vindt het belangrijk dat 
ouders / verzorgers meedenken over de 
opvang van hun kinderen. Op deze manier 
kunnen we streven naar een fijne en veilige 
omgeving voor iedereen. 

Als u een goed idee heeft, een tip om de sfeer 
en veiligheid te vergroten of een passend idee 
heeft thema voor een ouderavond, neem dan 
contact met ons op. 

Uw ideeën zijn van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de Oudercommissie 
kunt u ook terug vinden op de website van 
Kinderopvang Jip & Janneke Bv  
www.jip-janneke.nl 

 

 

De oudercommissie is regelmatig op zoek naar 
nieuwe leden. Wilt u hierover meer informatie 
of wilt u meer weten over de activiteiten van 
de oudercommissie neem dan gerust contact 
met ons op. Maar ook over vragen, 
opmerkingen en/of suggesties kunt u contact 
met ons opnemen. 
 

Ons emailadres is: 
ocjipjanneke@gmail.com 
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Als oudercommissie van Kinderopvang Jip & 
Janneke BV willen we ons via deze weg graag 
aan u voorstellen. 

 

Voor welke locaties is er een 
oudercommissie? 
Kinderopvang Jip & Janneke BV heeft een 
oudercommissie voor elke opvangvestiging:  

- Poortugaal 
- Rhoon-Portland 
- Rhoon-Fanfare 

Daarnaast is er een centrale oudercommissie.  

Op elke vestiging is ter inzage een 
informatiemap beschikbaar. Hierin vindt u 
onder andere het reglement van de 
oudercommissie en de notulen van recente 
vergaderingen. Op het ‘smoelenblad’, welke in 
de hal van elke vestiging hangt, vindt u de 
namen en gezichten van alle leden van de 
oudercommissies. Hierop kunt u ook zien 
welke leden aanspreekpunt zijn voor uw 
vestiging. 

 

 

Wat doen de oudercommissies? 
Als oudercommissie behartigen wij 
rechtstreeks uw belangen met betrekking tot 
de opvang van uw kind(eren) en proberen wij 
om u als ouder / verzorger zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen.   

Wat zijn onder meer onze werkzaamheden: 

- bewaken van de kwaliteit van de opvang 
op de verschillende vestigingen  

- invloed uitoefenen namens de ouders / 
verzorgers op het beleid van de 
kinderopvangorganisatie 

- stimuleren van de betrokkenheid  van 
ouders / verzorgers  

- bevorderen van de communicatie tussen 
het personeel en ouders / verzorgers  

- bevorderen van de communicatie tussen 
ouders / verzorgers onderling   

De oudercommissie komt op regelmatige basis 
bijeen om te overleggen en heeft ook zes keer 
per jaar overleg met vertegenwoordigers van 
Kinderopvang Jip & Janneke BV. 

 

 

 

Waarover adviseren de 
oudercommissies? 
De oudercommissies bestaan uit ouders / 
verzorgers die op vrijwillige basis een bijdrage  
leveren aan het beleid van Kinderopvang Jip & 
Janneke BV. Dit doen zij door gevraagd en 
ongevraagd adviezen te geven. De 
oudercommissies hebben daarnaast wettelijke 
advies bevoegdheden. Zo mogen de 
oudercommissies  advies uitbrengen over de 
volgende zaken: voorgenomen besluiten met 
betrekking tot  de uitvoering  van het 
kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, 
het algemene beleid op het gebied van 
opvoeding, veiligheid en gezondheid, 
openingstijden,  beleid met betrekking tot  
spel- en ontwikkelingsactiviteiten. vaststelling  
of wijziging van een klachtenregeling, het 
aanwijzen van leden van de 
klachtencommissie en de wijziging van de prijs 
van de kinderopvang. 

 


