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Inleiding 

Als oudercommissie van Yes!, locatie Grote Beerstraat leggen wij onze plannen voor 2015 
vast in een werkplan. Hiermee willen we de ouders op de hoogte brengen en betrekken bij al 
onze activiteiten. Tevens hopen wij op respons en feedback van de ouders. Verder heeft 
hiermee ook Yes! inzicht in onze plannen en doelstellingen voor 2015. 

 

Samenstelling 

Per februari 2015 bestaat onze oudercommissie gelukkig weer uit 3 leden, met nog interesse 
van een 4de lid. 

 Leonie van Dongen (voorzitter) 
 Inge Schuijer- de Regt (penningmeester/secretaris (tot september 2015)) 
 Patrick de Graaf (functie nog nader te bepalen) 
 Kelly Bruinsma  

Deze samenstelling is voldoende om een OC draaiende te houden, maar met het afvallen 
van Inge Schuijer in september wordt de samenstelling weer kritiek.  

Contact opnemen met de oudercommissie kan door te bellen naar de voorzitter of secretaris 
of door een e-mail te sturen naar ocgrotebeerstraat10@yeskinderopvang.nl of door een 
bericht in de brievenbus op de locatie ( in halletje van de Ukkies) achter te laten. 

 

Vergaderdata 2015 

Het vergaderschema in 2015 is als volgt: 

 Maandag 9 februari * 
 Maandag 18 mei * 
 Maandag 7 september * 
 September/oktober bespreking tarieven 2016 
 Overige data nog nader te bepalen 

* Deze vergaderingen vinden plaats op locatie Yes! aan de Grote Beerstraat 10 te Zwijndrecht, in aanwezigheid 
van de locatiemanager. De andere vergadering vinden plaats bij een van de leden van de oudercommissie, 
tijdens deze bijeenkomsten zijn er geen vertegenwoordigers van Yes! aanwezig. 

 

 

 

mailto:ocgrotebeerstraat10@yeskinderopvang.nl�
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Activiteiten en doelstellingen 

 

Achterban raadpleging 

Als oudercommissie willen we graag weten wat er bij onze achterban leeft. Daarom willen 
we in 2015 doorgaan met het actief betrekken van ouders bij de oudercommissie. 

Dit willen we onder meer bereiken door het plaatsen van een update over de activiteiten 
van de oudercommissie op de Facebookpagina van Yes! Grote Beerstraat en een persoonlijk 
voorstelstukje per OC-lid. 

Ook willen wij een enquête houden onder de ouders om te kijken wat ze graag zien, bij 
bijvoorbeeld een ouderavond. 

 

Informatieavond 

Als oudercommissie willen we ook in 2015 weer graag een interactieve/informatieve 
ouderavond organiseren. In welke vorm dit zal plaatsvinden is momenteel nog onbekend. 
Suggesties zijn meer dan welkom!  

 

Communicatie 

In 2015 gaan we onze communicatie zo sterk mogelijk proberen te maken, hierbij denken we 
aan de volgende activiteiten. 

 Wij zullen ons als Oudercommissie Grote Beer op de Facebook pagina van Yes! Grote 
Beer voorstellen, vergezeld met een foto van de OC in zijn huidige vorm. 

 Vanaf heden zullen alle notulen van de Oudercommissie ook weer in de mandjes 
worden gedaan.  

 We zullen het jaarplan 2014 en werkplan 2015 ter inzage op de website van Yes! 
plaatsen. Zodat er gemakkelijker inzage is in de activiteiten van de oudercommissie. 

 Het bijhouden van de informatieordner op de plank in het halletje bij de Ukkies.  
 In alle mandjes van de kinderen komt een OC kennismakingsbrief, met 

antwoordstrookje voor eventueel meer informatie of aanmelding als lid. 
 Twee weken voorafgaand aan een Oudercommissie-vergadering, zal er een 

aankondigingsmail aan ouders worden verstuurd en zal een bericht op Facebook 
worden geplaatst. Men wordt in deze berichten uitgenodigd om 
punten/onderwerpen voor de agenda in te brengen, zodat we die in de 
eerstvolgende vergadering kunnen bespreken. 
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Dag van de Leidster 

Er zal ook dit jaar een dag van de leidster gevierd worden. Dit is zoals elk jaar weer op de 
derde donderdag van september ( 17 september). De oudercommissie zal hierbij voor een 
kleinigheidje zorgen voor de pedagogisch medewerkers. 

 

Zomerfeest 

Elk jaar wordt in de zomer het zomerfeest georganiseerd. De oudercommissie wil indien 
nodig Yes!  behulpzaam zijn op deze dag. Afvaardiging van de oudercommissie zal in ieder 
geval aanwezig zijn.  

 

Professionalisering oudercommissie 

Als oudercommissie willen we ons in 2015 verder verbeteren. Dit willen we bereiken door: 

 Geïnformeerd zijn en worden over de stukken die door Yes! en andere organisaties 
zijn/worden opgesteld, zoals: 

o Het (pedagogisch)-beleidsplan; 
o Risico-inventarisatie en het actieplan; 
o GGD-rapporten; 
o Jaarverslag van de externe klachtencommissie; 
o Ontwikkelingen 4-ogenprincipe. 

 Proactieve houding aannemen wat betreft het geven van advies op elk voorgenomen 
besluit dat de organisatie betreft inzake de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door 
de houder met betrekking tot: 

o Aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten, 
inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding; 

o Pedagogisch beleidsplan; 
o Voedingsaangelegenheden; 
o Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid; 
o Openingstijden; 
o Voortgang inzake wijzigingen in het ziekteboekje; 
o Wijziging van de tarieven van de kinderopvang. 

 Het jaar 2014 af te sluiten door middel van een jaarverslag.  
 Een werkplan op te stellen voor het jaar 2015. 
 Algemene Informatie van Boink als informatievraagbaak gebruiken bij onze adviezen. 
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Begroting 2015 

In 2015 is het standaard budget voor de OC komen te vervallen. 
Iedere uitgave dient vooraf bij de locatiemanager ingediend te worden. 
 


