Ouderinspraak iets voor u?

Meedenken met Kinderopvang Humanitas:

ook iets voor u?

De mening van ouders telt voor Kinderopvang Humanitas. Wat vinden
ouders belangrijk voor hun kind? Wat verwachten zij van het kindercentrum? De medewerkers van Kinderopvang Humanitas staan open
voor goede ideeën en voor complimenten, maar ook voor kritiek. Wij
willen tevreden klanten en werken continu aan verbeteringen van
onze dienstverlening. Uw mening en advies zijn voor ons daarom ook
meer dan een wettelijke verplichting.

Kinderopvang Humanitas:

Hoe ziet de ouderinspraak bij
Kinderopvang Humanitas er uit?
De inspraak van ouders in de landelijk werkende organisatie Kinderopvang Humanitas vindt plaats op drie niveaus:
lokaal, regionaal en landelijk. De Oudercommissie is het
lokale adviesorgaan. De Oudercommissie heeft het recht
gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de locatiemanager over alle zaken die het kindercentrum betreffen.
De Ouderraad geeft op regionaal niveau advies aan de regiomanager. De Centrale Oudercommissie werkt landelijk
en zit met de Raad van Bestuur aan tafel.
Eén Oudercommissie per locatie of samen?
Ouders kunnen op ieder kindercentrum een Oudercommissie oprichten. Maar ze kunnen ook beslissen om dat
samen te doen met een nabijgelegen kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzaal. Iedere
Oudercommissie van Kinderopvang Humanitas krijgt een
budget en ondersteuning om haar taken zo goed mogelijk
uit te voeren. Voor de ouders die gebruik maken van Gastouderopvang Humanitas is een eigen Oudercommissie ingesteld. Deze Oudercommissie Gastouderopvang kan niet
samen vergaderen met andere Oudercommissies, omdat de
Gastouderopvang op essentiële onderdelen afwijkt van ons
aanbod in de kindercentra
Wat doet de Oudercommissie?
De Oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en
ouders. Ze vertegenwoordigt de ouders in het overleg met
de locatiemanager en denkt mee over het beleid en de activiteiten van het eigen kindercentrum. De Oudercommissie
zorgt voor goede informatie hierover aan de andere ouders.
Daarnaast houdt zij contact met de overige adviesorganen
van Kinderopvang Humanitas. Het accent ligt op het algemeen belang en niet op de individuele situatie van ouder
of kind.
Dus alleen maar vergaderen?
Op verschillende locaties van Kinderopvang Humanitas ondersteunt de Oudercommissie het team bij het organiseren
van ouderavonden, koffieochtenden, gezamenlijke feestjes of
andere activiteiten. Dit is niet de hoofdtaak van de Oudercommissie. Het is wel een manier om informeel met elkaar
in contact te komen. Dat maakt het werk van de Oudercommissie niet alleen leuker, maar ook waardevoller.

dat gun je ieder kind

Wie kan er lid worden van de
Oudercommissie?
Alle ouders die kinderen hebben in het
kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang of bij een gastouder van Kinderopvang Humanitas,
kunnen zich verkiesbaar stellen voor de
Oudercommissie (Gastouderopvang). Zij
mogen niet in dienst zijn van Kinderopvang Humanitas, lid zijn van de Centrale
Oudercommissie of zitting hebben in de
Raad van Toezicht.
Wie zitten er in de regionale
Ouderraad?
Iedere Oudercommissie kan een lid afvaardigen naar de Ouderraad, het overkoepelend orgaan voor de hele regio. De
Ouderraad heeft regelmatig overleg met
de regiomanager. De Ouderraad heeft
adviesrecht waar het de invoering van
nieuw beleid of beleidswijzigingen betreft die van invloed zijn op de regionale
situatie. Ook heeft de Ouderraad het
recht gevraagd en ongevraagd advies te
geven over alle zaken die ons kinderopvangaanbod betreffen.

En hoe zit het met de Centrale Oudercommissie?
De Centrale Oudercommissie biedt ouders de gelegenheid
om op landelijk niveau met de Raad van Bestuur te praten
over een aantal beleidszaken. Zo oefent de Centrale Oudercommissie rechtstreeks invloed uit op het beleid van Kinderopvang Humanitas. Iedere ouder kan zich verkiesbaar
stellen voor de Centrale Oudercommissie.
Welke onderwerpen bespreekt
de Centrale Oudercommissie?
In de Centrale Oudercommissie gaat het om beleidsonderwerpen die spelen op centraal niveau. Dat kunnen bijvoorbeeld de tarieven zijn, maar ook het plaatsingsbeleid,
nieuwe beleidsvoornemens, scholing en public relations.
Samen met ouders werkt Kinderopvang Humanitas aan
kwalitatief goede kinderopvang en aan een verantwoorde
bedrijfsvoering.

Wie kan er lid worden van
de Centrale Oudercommissie?
Ook voor de Centrale Oudercommissie
geldt dat alle ouders die kinderen hebben
in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang of bij een gastouder
van Kinderopvang Humanitas zich verkiesbaar kunnen stellen voor de Centrale
Oudercommissie. Zij mogen niet in dienst
zijn van Kinderopvang Humanitas, lid zijn
van een lokale oudercommissie of zitting
hebben in de Raad van Toezicht. De leden
worden voorgedragen door de Oudercommissies.
Welke kennis en ervaring is nodig voor
de Centrale Oudercommissie?
Leden van de Centrale Oudercommissie
moeten affiniteit hebben met zakelijke
dienstverlening. Financieel of juridische
kennis, kennis van wettelijke regelgeving
of politieke ervaring, kennis van kinderopvang en pedagogiek is welkom. De Centrale
Oudercommissie geeft de directie gevraagd
en ongevraagd advies op alle terreinen die
van belang zijn voor ouders en kinderen.
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