
  G4, Oudercommissie 

1.6 OUDERCOMMISSIE G4 
 
Om als ouder meer betrokken te zijn bij de opvoeding van uw kinderen is het mogelijk deel 
te nemen aan een oudercommissie. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en de 
opvoeding van hun kinderen en in eerste instantie de belangenbehartigers van hun kind. 
 
Betrokkenheid van de ouder bij het kind en zijn ontwikkeling, een heldere communicatie, 
wederzijdse afstemming op het algemene belang van kinderen, ouders en verzorgers, 
verdienen een belangrijke positie binnen gastouderbureau G4. 
 
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de 
adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen 
worden adviesaanvragen behandeld en worden adviezen geformuleerd. 
De adviesonderwerpen die in de wet zijn vastgelegd zijn: 

 De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid 
 Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid 
 Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling 
 Wijzigingen van de prijs van het gastouderbureau 

 
Het is mogelijk lid te worden van deze commissie. Maximaal één ouder per huishouden kan 
lid zijn van de oudercommissie. 
 
Zoals het woord al zegt, bestaat de oudercommissie uit ouders van de kinderen die worden 
opgevangen. De commissie bestaat uit min. 3 en max. 7 leden.  
 
De leden van de commissie kunnen 2 jaar lid zijn. Daarna kunnen ze nog voor maximaal 2 
keer herkozen worden door de ouders. Dus een termijn om lid te zijn van de oudercommissie 
is maximaal 6 jaar.  
 
De secretaris zal minstens 2 keer per jaar een vergadering bijeen roepen. Hier worden alle 
onderwerpen besproken die betrekking hebben op vragen van alle overige 
ouders/gastouders.  
 
Wil je lid worden van de oudercommissie, meld je dan aan bij G4@gerrekens.nl. Ook als u 
vragen heeft over of voor de oudercommissie dan kunt u terrecht op dat e-mailadres. 
 
De notulen van de laatste vergadering zijn via G4 opvraagbaar.  
 
De huidige leden van de oudercommissie zijn te vinden op het G4-portaal. 
 


