Oudercommissie (OC)
IKC De Piramide heeft een actieve oudercommissie (OC) die bestaat uit ouders van kinderen uit
verschillende groepen van het kinderdagverblijf (KDV), de buitenschoolse opvang (BSO) en/of het
Speelhuis.
De Oudercommissie denkt mee over de volgende onderwerpen:

Gezondheid

Veilige omgeving

Prijs van de kinderopvang

Spel- en ontwikkelingsactiviteiten

Voeding & opvoeding
Risico inventarisatie

Bewaken van de kwaliteit

Klachten regeling
Openingstijden

Adviesrecht
Elke kinderopvang in Nederland is verplicht om een oudercommissie te hebben. In de wet is
vastgelegd dat de oudercommissie ook adviesrecht heeft over bovengenoemde punten.
Daarnaast vinden we het belangrijk om contact te hebben met de ouders en de leidsters en om actief
bezig te zijn met wat belangrijk is voor de kinderen. Dat doen we als volgt:




Actief bezig zijn met de betrokkenheid van ouders, bijvoorbeeld door het organiseren van
ouderavonden, themabijeenkomsten en meehelpen bij het organiseren van activiteiten
Het behartigen van de belangen van IKC de Piramide bij de Centrale Oudercommissie (COC)
Het mede bevorderen van communicatie tussen de leidsters en ouders en tussen ouders
onderling.

Wordt ook lid, we zijn op zoek naar nieuwe leden
Wij vergaderen minimaal 4 maal per jaar met de locatiemanager en we zijn altijd op zoek naar
enthousiaste ouders die ons willen helpen en met ons mee willen denken!
Vind je het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en mee te denken? Aarzel dan niet en neem contact
op, je bent van harte welkom!
Je kunt ons altijd aanspreken, maar ook mailen. Ons (nieuwe) mailadres is oc.piramide@opoz.nl.
Wie zitten er in de OC?
De OC wordt gevormd door ouders/verzorgers van kinderen.
Femke
Marleen
Ingeborg

lid sinds juni 2013

lid sinds juni 2017
lid sinds sept. 2016

Met vriendelijke groet,
Oudercommissie IKC De Piramide.

moeder van Kiran (groep 3a)

moeder van Philene (groep 1/2a), Floris (paars)
moeder van Mels (groep1/2a) Floks (Oranje 3+) en Lize (paars)

