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Inleiding
Haarlem Effect vindt het belangrijk dat ouders gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren als het
gaat over hun kinderen op de peuterspeelzaal. Hiervoor heeft zij vanaf april 2015 een
ouderadviesraad ingesteld die sindsdien de manager Peuterspeelzalen adviseert in het kader van
diverse beleidszaken.
Per 1-1-2017 is in het kader van de ‘Harmonisatie peuterspeelzalen’ in de Wet Kinderopvang
vastgelegd dat er per locatie voor een peuterspeelzaal (met meer dan 50 kinderen) zo mogelijk een
oudercommissie moet worden ingesteld. Deze oudercommissie kan gebruik maken van het
reglement oudercommissie én desgewenst een eigen ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’
vaststellen.
Voor u ligt het reglement oudercommissie. Dit bevat de eisen vanuit de ‘Wet kinderopvang en de
kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ die aan het vormen en vaststellen van oudercommissies wordt
gesteld.
De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Deze specifieke werkwijze kan worden vastgelegd
in een eigen huishoudelijk reglement. Op de website van Boink kan hiervoor een voorbeeld worden
gevonden.
Voor onze locaties die geen oudercommissie hebben, neemt de ouderadviesraad de rol van de
oudercommissie op zich en kan daar waar oudercommissie wordt geschreven ook ouderadviesraad
worden gelezen.
1. Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid en
uitvoering van de peuterspeelzaal ten einde de kwaliteit van de peuterspeelzaal te
waarborgen of te verbeteren.
2. Algemene procedure
a) De organisatie stelt zo mogelijk voor elke peuterspeelzaal een oudercommissie aan die
tot taak heeft haar te adviseren over de aangelegenheden genoemd in de Wet
kinderopvang
(Wk art. 1.58 lid 1).
b) Als er niet voldoende leden zijn voor het aanstellen van een oudercommissie neemt de
ouderadviesraad de rol van de oudercommissie over om het management te adviseren.
c) Alle ouders worden door de organisatie actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor
de oudercommissie. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
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d) De leden van de oudercommissie worden gekozen uit degenen wiens kinderen de
peuterspeelzaal bezoeken (Wk art. 1.58, lid 2).
e) De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze (Wk art. 1.58, lid 4).
f) De oudercommissie beslist per meerderheid van stemmen (Wk art. 1.59, lid 4).
g) De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
h) Elke oudercommissie draagt er zorg voor dat 1 van hun leden aansluit bij de
overkoepelende ouderadviesraad. In deze adviesraad wordt informatie betreffende de
ontwikkelingen binnen Haarlem Effect en de peuterspeelzalen gedeeld met de aanwezige
leden. Ook worden hier advies en instemmingsaanvragen besproken. Voor locaties
zonder oudercommissie, geeft de ouderadviesraad haar advies.
3. Lidmaatschap oudercommissie
a) Elke ouder wiens kind de peuterspeelzaal bezoekt, kan lid worden van de
oudercommissie. Bij intake op de peuterspeelzaal zullen de ouders hierover
geïnformeerd worden.
b) Benoeming geschiedt voor de periode waarin hun kind(eren) op de peuterspeelzaal
zitten. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt wanneer de ouder geen kind
meer heeft dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal.
4. Adviesrecht oudercommissie
De organisatie stelt de oudercommissie in staat advies uit te brengen betreffende
voorgenomen besluiten inzake:
o Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied
van opvoeding, veiligheid en gezondheid (Wk art. 1.60, lid 1b).
o Openingstijden (Wk art. 1.60, lid 1c).
o Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de
kinderen, waaronder het aanbieden van Voorschools Educatie (Wk art. 1.60, lid 1d).
o Vaststelling of wijziging van de regeling inzake behandeling van klachten en het
aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten (Wk art.
1.60, lid 1e).
o Wijziging van prijs van de kinderopvang (Wk art. 1.60, lid 1f).
De oudercommissie/ouderadviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd te adviseren over
bovenstaande onderwerpen.
5. Adviestraject oudercommissie
a) Van het advies kan de organisatie slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd
aangeeft dat het belang van de peuterspeelzalen zich tegen het advies verzet (Wk art.
1.60, lid 2).
b) De organisatie verstrekt tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de
oudercommissie redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak (Wk art. 160,
lid 4)
c) De adviestermijn duurt in principe 4 weken tenzij oudercommissie en organisatie een
afwijkende termijn overeenkomen.
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6. Instemmingstraject oudercommissie
a) De organisatie vraagt de oudercommissie schriftelijk om instemming en geeft daarbij alle
informatie die de oudercommissie redelijkerwijs nodig heeft. De adviestermijn gaat in als
aan deze voorwaarde is voldaan.
b) De instemmingstermijn bedraagt 4 weken, zodat de instemming meegenomen kan
worden in het te nemen besluit. In overleg tussen oudercommissie en organisatie kan tot
een ander termijn worden besloten als de situatie hierom vraagt.
c) Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt geadviseerd, wordt verondersteld dat de
oudercommissie zich onthoud van advies en zal het besluit zonder advies van de
oudercommissie vorm gegeven worden.
d) Bij geen instemming van de oudercommissie kan er door de organisatie beroep worden
gedaan op de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zie ook artikel 7.
7. Er is een klachtenreglement vastgesteld voor behandeling van klachten voor alle ouders en
verzorgers van kinderen op de peuterspeelzalen. Voor externe klachten is de organisatie
aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook de
oudercommissie kan zich bij geschil met de organisatie hiertoe wenden. Voor meer
informatie , zie protocol klachtenbehandeling peuterspeelzalen of op de website
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/
Voor (telefonisch) advies en vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of
0900 1877.
8. Wijziging van dit reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art. 1.59, lid 5)
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