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 kan functioneren als medezeggenschapsorgaan.
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:
Claudia Abrahams is getrouwd met Twan, en samen hebben ze 2 zoontjes; Tijs en Ries.
Claudia is al ruim 12,5 jaar werkzaam als verpleegkundige bij Lunetzorg en sinds 2 jaar in de
nachtdienst. Twan is werkzaam bij Gerrekens Accountants, dus zodoende kwamen zij voor
de opvang van de kinderen bij G4 terecht. Claudia is een paar jaar geleden nauw betrokken
geweest bij het maken van de portfolio’s voor de gastouders. Claudia heeft de samenwerking
met G4 en de gastouders als zeer prettig ervaren, vandaar dat ze zich aangemeld heeft voor
de oudercommissie.
Claudia Abrahams
twanenclaudia@hetnet.nl
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Anja Smulders is getrouwd met Carel. Ze is moeder van Dennis, Niels en Laura.
Anja en Carel hebben thuis een melkveebedrijf waar Anja ook haar steentje aan bij draagt,
en daarom hebben Anja en Carel ook een gastouder bij G4. De kinderen worden opgevangen
door opa en oma Smulders.
Anja Smulders
A.smulders11@kpnplanet.nl

Ineke van Gisbergen is getrouwd met Leon, en samen hebben ze drie kinderen, Jannes,
en Imke en Fieke.
Ineke is werkzaam in de agrarische sector, en de kinderen worden dan opgevangen door
haar moeder, gastouder Petra vd Borne.
Ineke van Gisbergen
inekevandenborne@gmail.com
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