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1. Samenstelling oudercommissie 
Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie. 
Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van ouders 
van de kinderen van de BSO en ouders van de kinderen van de peutergroep. 
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. 
 
2. Taken en bevoegdheden van de oudercommissie 
De oudercommissie 

• vertegenwoordigt alle ouders van de kinderopvang; 
• is in staat om in het belang van  de gehele kinderopvang advies af te geven; 
• fungeert als aanspreekpunt voor ouders; 
• zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de 

oudercommissie; 
• heeft de bevoegdheid leden van de centrale oudercommissie te kiezen; 
• zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden. 

3. Vergadering 
Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd en indien nodig vaker. Hierbij is vaak ook één van de 
pedagogisch medewerkers van CKO Kleurrijk aanwezig.  
 
De pedagogisch medewerker maakt voor iedere vergadering een agenda op en stuurt dit tijdig naar 
de leden van de oudercommissie. Indien nodig worden er agendapunten aangevuld door de leden 
van de oudercommissie.  

 
Berichten van verhindering worden tijdig meegedeeld aan de overige leden van de oudercommissie.  
 
Van een vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. 
 
4. Contacten met ouders 
De ouders worden via de nieuwsbrief van Kleurrijk en de website van Kleurrijk op de hoogte gebracht 
van de activiteiten van de oudercommissie. Op de website staat het e-mailadres genoemd waarop 
ouders de oudercommissie kan benaderen.  
 
5. Besluitvorming 
Besluitvorming door de oudercommissie vindt plaats via de Consent-methode. Het consent-beginsel 
houdt in dat er besluiten genomen worden waar geen van de aanwezigen een overwegend, 
beargumenteerd bezwaar op heeft. Zo worden gedragen besluiten genomen en voelen de leden zich 
verantwoordelijk en geven graag uitvoering aan wat besloten is. Als iemand ‘niet consent’ gaat, heeft 
deze persoon meteen ook de verantwoordelijkheid om zijn bezwaar toe te lichten en een nieuw 
voorstel te formuleren, waarop vervolgens aan de groep ‘consent’ gevraagd wordt.  Zo wordt er 
doorgegaan tot iedereen met een voorstel ‘consent’ kan gaan.  

 
6. Wijziging van het huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement wordt herzien en aangepast als er relevante wijzigingen optreden.  
 
Dit huishoudelijk reglement is op 13 januari 2022 vastgesteld door de oudercommissie. 


