Reglement ouderraad
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1. Begripsomschrijving
Ouder: ouder en/of verzorger van de kinderen die van dagopvang of BSO gebruik maken.
Kinderopvang: locaties voor dagopvang of BSO.
Dagopvang: opvang voor 0-4 jaar
BSO: buitenschoolse opvang voor 4-12 jaar
Leiding: Directeur van Kinderopvang Simba, Sandra Lansink.
Groepsleiding: De door de leiding aangestelde pedagogisch medewerkers op het
kindercentrum.
2. Doelstelling
De ouderraad stelt zich ten doel:
De belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te
vertegenwoordigen.
De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te
realiseren, door invloed uit te oefenen op het beleid van de dagopvang of BSO.
De communicatie te bevorderen tussen leiding, groepsleiding en ouders.
Het kwaliteitsbeleid van het werk in dagopvang of BSO mede te bepalen.
3. Bevoegdheden van de ouderraad
De ouderraad is gerechtigd te adviseren over de volgende onderwerpen:
 De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bieden van verantwoorde
kinderopvang, waaronder het pedagogisch beleid;
 Voedingsaangelegenheden van algemene aard;
 Het algemeen beleid inzake opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 Openingstijden;
 Het beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten voor de kinderen;
 De vaststelling of wijziging van een regeling voor klachtenbehandeling en benoeming
van personen die worden belast met de klachtenbehandeling;
 Prijswijziging van de kinderopvang.
De ouderraad heeft tevens de bevoegdheid de leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren
over een organisatorische verandering die de dagelijkse gang van zaken en kwaliteit van het
aanbod aan kinderopvang beïnvloeden, zoals o.a.:
 De gehele of gedeeltelijke opheffing van het kinderdagverblijf, verhuizing of
ingrijpende verbouwing;
 Een belangrijke wijziging in de organisatie;
 Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
Daarnaast kan de ouderraad op verzoek van de leiding deel nemen aan de
sollicitatieprocedure voor personeel van de dagopvang of BSO.
Van een gevraagd advies van de ouderraad wijkt de leiding uitsluitend af indien de leiding
schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het
advies verzet.
De leiding stelt voor de ouderraad een jaarbudget van 200 Euro beschikbaar. Daarnaast kan
de ouderraad gebruik maken van de voorzieningen op de vestigingen van de dagopvang of
BSO conform de wijze die gebruikelijk is voor de leiding. Over de besteding van het budget
wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. Het budget wordt periodiek aangepast aan de
stijging van de kosten voor levensonderhoud.
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4. Samenstelling
De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen van dagopvang of BSO, of die de dagopvang
of BSO tot voor twee maanden hebben bezocht. De ouderraad bestaat uit minimaal twee
ouders per locatie / type opvang.
Bij de samenstelling wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle kindgroepen.
Personeelsleden kunnen geen lid zijn van de ouderraad, ook niet indien zij ouder zijn van
een kind dat de dagopvang of BSO bezoekt.
5. Verkiezing
Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de
ouderraad een verkiezing ter invulling van de vacatures. De verkiezing vindt plaats middels
een schriftelijke stemming. De ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de
kandidaatstelling.
Alle ouders, behalve personeelsleden, kunnen als lid van de ouderraad worden toegelaten
met dien verstande dat uit eenzelfde gezin niet meer dan een persoon lid kan zijn.
Ouderraadleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Jaarlijks treedt een deel
van de leden van de ouderraad af. Ouderraadleden zijn onbeperkt herkiesbaar, mits voldaan
wordt aan de voorgeschreven samenstelling. Kandidaten worden gekozen bij een gewone
meerderheid van stemmen.
Als er te weinig ouders zich kandidaat hebben gesteld of te weinig ouders een meerderheid
van stemmen krijgen, dan kan van de voorgeschreven samenstelling van de ouderraad
worden afgeweken.
Indien iemand zich tussentijds terugtrekt, dan wordt de eerstvolgende ouder van de
voorlaatste verkiezingslijst benaderd ofwel voor de vacature wordt een ouder gezocht tijdens
de eerstvolgende verkiezingen.
6. Beëindiging lidmaatschap.
Het lidmaatschap van een ouder uit de ouderraad eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken
en twee maanden na het vertrek van het (laatste) kind – van de ouder – van de dagopvang
of BSO. Een lid van de ouderraad kan worden ontslagen of geschorst bij besluit van
meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
ouderraadvergadering waar ten minste tweederde van de leden van de ouderraad aanwezig
zijn.
7. Wijziging van het reglement en opheffing van de ouderraad
Het besluit tot wijziging van het reglement of tot opheffing van de ouderraad kan alleen
genomen worden na instemming van de ouderraad.
Na opheffing van de ouderraad zal de leiding van Simba alles in het werk stellen om een
nieuwe ouderraad in te stellen.
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8. Verplichtingen van de leiding
Door de leiding wordt schriftelijk advies gevraagd aan de ouderraad, op een zodanig tijdstip
dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, doch ten minste twee weken
voor het te nemen besluit. De leiding verstrekt de ouderraad tijdig en op aanvraag schriftelijk
alle gegevens die deze voor de uitvoering van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
Indien de leiding een besluit neemt dat afwijkt van een door de ouderraad schriftelijk
uitgebracht advies dan wordt daarover, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, ten minste
eenmaal met de ouderraad overleg gepleegd.
De leiding doet schriftelijk mededeling aan de ouderraad van een besluit inzake een
onderwerp waarover de ouderraad schriftelijk advies heeft uitgebracht. Voor zover zij van het
advies afwijkt wordt schriftelijk de reden daarvan opgegeven.
Indien de leiding een van de ouderraad afwijkend besluit neemt, beslist in die kwestie de
vertrouwenscommissie overeenkomstig artikel 9.
Ten minste eenmaal per jaar krijgt de ouderraad schriftelijk of mondeling de algemene
gegevens over het beleid dat de leiding in het afgelopen jaar gevoerd heeft en in het
komende jaar zal voeren.
9. Vertrouwenscommissie
De leiding stelt in overeenstemming met de ouderraad een uit drie leden bestaande
vertrouwenscommissie in, waarvan een lid door haar wordt aangewezen, een lid door de
ouderraad en een lid door de beide andere leden. Deze vertrouwenscommissie heeft tot taak
te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen.
A. Op verzoek van de ouderraad in geschillen met de organisatie over de
bevoegdheden van de ouderraad en over de verplichtingen van de organisatie.
B. Op verzoek van de leiding als deze een besluit wil nemen dat afwijkt van een door de
ouderraad uitgebracht schriftelijk advies dat betrekking heeft op de bevoegdheden
van de ouderraad overeenkomstig artikel 3.
De vertrouwenscommissie wordt ingesteld om één geschil of één afwijkend besluit te
behandelen en wordt daarna opgeheven.
Monster, januari 2018
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Bijlage I
Huishoudelijk reglement ouderraad Simba
Taken van de ouderraad
Uit bovengenoemde doelstelling en bevoegdheden vloeien de volgende taken voort.
 Het minimaal een keer per jaar voeren van overleg met de leiding over het interne
beleid van het kinderdagverblijf (de dagelijkse gang van zaken, het pedagogisch
beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van de
kinderen op dagopvang of BSOf).
 Adviseren over de huisregels.
 Het op verzoek als adviseur deelnemen aan groepsleidingvergaderingen.
 Het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden.
 Het zorgdragen voor goede en heldere informatieverstrekking aangaande activiteiten
van de ouderraad aan de ouders.
 Het fungeren als een aanspreekpunt voor opmerkingen en/of klachten van de ouders.
Vergaderingen en besluitvorming.
De ouderraad vergadert minimaal drie maal per jaar en zo vaak als de voorzitter of een der
leden dit nodig acht, dan wel op verzoek van de leiding van Simba. De ouderraad besluit bij
gewone meerderheid van stemmen.
De leiding van Simba kan op verzoek van de ouderraad dan wel op eigen verzoek een
vergadering van de ouderraad bijwonen. Ouders kunnen een vergadering bijwonen, mits ze
zich van tevoren aanmelden bij de secretaris van de ouderraad.
In de Nieuwsbrief wordt een samenvatting gegeven van de besproken punten in de
vergadering en hierbij wordt aangegeven dat het volledige verslag opvraagbaar is door alle
ouders. De ouderraad behoudt zich het recht voor vertrouwelijke onderwerpen niet op te
nemen in de notulen dan wel die notulen (gedeeltelijk) niet ter inzage te leggen.
Werkwijze wijziging van het reglement en opheffing van de ouderraad.
Het besluit tot wijziging van het reglement of tot opheffing van de ouderraad kan alleen
genomen worden door tweederde van de aanwezige ouders op een ouderavond, waarvoor
alle ouders schriftelijk zijn uitgenodigd onder vermelding van het voorstel tot wijziging van het
reglement of tot opheffing van de ouderraad.

KDV SIMBA regelement ouderraad V4 2018.doc

6

