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Oudercommissie KOV en BSO
De oudervereniging bestaat uit leden (alle ouders) en een ouderraad. In deze raad
zijn uit elke groep 2 gekozen ouders vertegenwoordigd en werken volgens een
statutair reglement. Binnen deze raad zijn alle taken verdeeld. Zo is er een dagelijks
bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en hebben de overige leden het
organiseren van activiteiten in hun portefeuille. Een aantal leden van deze raad
vormt tevens de oudercommissie van de KOV en de BSO. Zij vergaderen 4 x per jaar
(of desgewenst vaker) met de directeur (houder). Om toe te kunnen treden tot de OR
worden zij voorgedragen bij vacatures en bij vergadering geplaatst.
De zittingsduur van een raadslid kan langdurig zijn. Men stapt in als klassenouder bij
de peutergroep en stapt uit na groep 8. Maar eerder kan ook, dan ontstaat een
tussentijdse vacature.
Alle peuterklassenouders zijn ook vertegenwoordigd in de OC KOV & BSO. Met de
komst van de BSO is er ook afvaardiging van de oudere groepen in deze commissie.
De zittingsduur varieert van 2 tot 4 jaar.
Leden OC KOV & BSO 2019-2020;
Lotte Valk (groepsvertegenwoordiger groep 2)
Jolien van Middelaar (groepsvertegenwoordiger peuters)
Elske Mars (groepsvertegenwoordiger peuters)
Cindy Simons (voorzitter OC)
Vergaderonderwerpen;
• Pedagogisch beleidsplan en ped. aanpak (opvang, ontwikkeling, opvoeding)
• Gezonde voeding
• Hoogte ouderbijdrage KOV en BSO
• Inspectierapport(en) GGD
• Inzet aantal medewerkers in relatie tot opvanguren en aantal kinderen
• Veiligheid - en gezondheidsbeleid
• Overige zaken als geschillencommissie en dagelijkse gang van zaken
• Thema ouderavond
Verslaglegging en terugkoppeling;
Van de belangrijkste zaken, wijzigingen of beslissingen wordt verslag gelegd en
teruggekoppeld naar zowel de OR als naar de PM ‘ers.
Aan het einde van een vergadering wordt bepaald wat er op de agenda komt bij de
volgende vergadering. De eventuele stukken worden een week voor de vergadering
toegestuurd door de houder.

