
 

 

De Oudercommissie 

Volgens de Wet ‘kinderopvang’ is de Hummeltjeshoeve verplicht een oudercommissie (OC) te 

hebben ongeacht de grote van de lokaties. De leden van deze commissie, zijn ouders van 

kinderen die het kinderdagverblijf, de BSO of de peuteropvang bezoeken. Als ouder kunt u bij 

de OC terecht voor uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot het 

kinderdagverblijf, de BSO en/of de peuteropvang. U kunt als ouder zelf ook actief deelnemen 

aan de OC, hiervoor kunt u contact opnemen met één van de commissieleden of een email te 

sturen. 

Doelstelling van de oudercommissie: 

• De schakel tussen kinderopvang en de ouders. 

• De belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen. 

• Ouders inspraak geven over de gang van zaken en beleidsontwikkeling binnen de 

kinderopvang. 

• Adviseren over de kwaliteit. 

Taken van de oudercommissie: 

Volgens de wet ‘Kinderopvang’ moet de directie van de kinderopvang de OC advies 

vragen over de voorgenomen besluiten met betrekking tot: 

• uitvoering van kwaliteitsbeleid (bijv. aantal kinderen per leidster, groepsgrootte). 

• pedagogische aanpak. 

• voedingsaangelegenheden. 

• risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid. 

• openingstijden. 

• klachtenregelingen. 

• prijswijzigingen. 

• aanspreekpunt voor ouders. 

• regelmatig overleg voeren met de directie over het beleid. 

• op verzoek inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten. 

• zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders voor de 

activiteiten van de OC. 

• minimaal vier maal per jaar vergaderen. Bij de vergaderingen zal de directie ook 

aanwezig zijn. 

De oudercommissie is aangesloten bij de belangenvereniging BOINK, die zich inzetten voor 

het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere, eenduidige 

regelgeving door de overheid. Kinderopvang de Hummeltjeshoeve kent momenteel twee 

oudercommissies: 

• oudercommissie Heukelum; deze wordt vertegenwoordigd door ouders van 

buitenschoolse opvang de Koele kikkers, kinderdagverblijf de Hummeltjeshoeve en 

peuteropvang ’t Krakelingetje. 

http://www.boink.info/


• oudercommissie Ameide/Nieuwland; deze wordt 



 

• oudercommissie Ameide / Nieuwland; deze wordt vertegenwoordigd door ouders 

van kinderdagverblijf de Hummeltjeshoeve en peuterspeelzaal Ot en Sien. We zijn nog 

op zoek naar ouders van peuterspeelzaal Pinkeltje. 
 

Wie zit er in de oudercommissie? 

 

Contact 

Mocht u vragen of op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u deze gerust inbrengen bij de 

oudercommissies via: 

OC Heukelum: oc@dehummeltjeshoeve.nl 

OC Ameide: ochummeltjeshoeveameide@gmail.com 

 

http://www.dehummeltjeshoeve.nl/index_htm_files/De%20Oudercommissie%20Hummeltjeshoeve%20%20Ameide%202017.pdf
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