
Beknopte informatie functie oudercommissie 
 
 
Wat is een oudercommissie? 
De oudercommissie behartigt in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de 
kinderen en ouders binnen de doelstellingen van BSO Kids Pleasure. 
 
 
 
Wat doet een oudercommissie? 
1.  De oudercommissie vertegenwoordigt zo goed mogelijk de ouders en de belangen van 

de ouders. 
 
2.  De oudercommissie heeft de functie van aanspreek-/informatiepunt voor de ouders. 

Zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen en verstrekt hierover informatie aan 
de ouders. 
 

3.  De oudercommissie mag advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit over de 
hieronder genoemde onderwerpen: 

 
�  Pedagogisch beleid 
�  Voeding 
�  Gezondheid 
�  Veiligheid 
�  Hygiëne 
�  Klachtenbehandeling 
�  Openingstijden 
�  Spel- en ontwikkelingsactiviteiten 
�  Tarieven 
�  Aanname en deskundigheid personeel 
�  Informatieverstrekking naar ouders 
�  Het beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten voor de kinderen; 
�  De vaststelling of wijziging van een regeling over de behandeling van                                                                                                   
klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling 
van klachten; 
�  De wijziging van de bijdrage van buitenschoolse opvang. 

 
4.  De oudercommissie ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het organiseren van 

activiteiten, ouderavonden & festiviteiten voor de kinderen. 
De oudercommissie heeft dus een belangrijke taak voor BSO Kids Pleasure. 

 
 
 
Wie maken deel uit van de oudercommissie? 
Ouders waarvan een kind gebruik maakt van één van de opvangvoorzieningen van BSO Kids 
Pleasure. Maximaal één ouder per huishouden. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie 
leden. De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter, penningmeester en een 
secretaris. 
 
 



Wanneer komt de oudercommissie bijeen? 
De oudercommissie vergadert enkele keren per jaar. Deze vergaderingen worden op verzoek 
van de oudercommissie bijgewoond door Kimberly Montfoort en eventueel door een 
pedagogisch medewerker van de opvang.  
 
 
 
Waar komt de oudercommissie bijeen? 
Gebruikelijk is dat de vergaderingen worden gehouden op de locatie van uw kind. Er wordt 
ook altijd met elkaar besproken wanneer een vergadering plaats vind. Vaak wordt er vergadert 
na 18.00 uur. 
 


