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Ouderinspraak bij De SpeelHaven
Wij vinden het belangrijk dat ouders/ verzorgers betrokken worden bij de
organisatie. Dit doen we tijdens de dagelijkse contacten die we op de locatie
met ouders hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders de
mogelijkheid hebben om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over
belangrijke onderwerpen die de opvang van hun kind aangaan.
Oudercommissie/ alternatieve raadpleging
De Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen stelt een oudercommissie verplicht
op iedere locatie. De SpeelHaven is een kleinschalig kinderdagverblijf en we
doen de nodige inspanningen om ouders uit te nodigen een oudercommissie te
vormen.
Zolang het nog niet gelukt is om een oudercommissie operationeel te hebben,
maken wij gebruik van alternatieve raadpleging. Dat wil zeggen dat, indien er
wijzigingen plaatsvinden op onderwerpen waar ouders adviesrecht op hebben,
wij ouders via een e-mail vooraf informeren over een voorgenomen
beleidswijziging met het verzoek aan de ouders om hun mening kenbaar te
maken.
Ouderavond
Daarnaast zullen we jaarlijks een ouderavond organiseren waarin naast een
inhoudelijk onderwerp ook een aantal beleidsonderwerpen zullen bespreken.
Ouders worden uitgenodigd en worden geïnformeerd door de eigenaar en
gevraagd hun advies uit te brengen.

Ouders hebben gevraagd en ongevraagd adviesrecht op de volgende
onderwerpen:
•
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch
beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het
pedagogisch beleid)
•
Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en
gezondheid
•
De openingstijden
•
Het beleid rondom voorschoolse educatie
•
Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
•
Wijzigingen van de prijs van kinderopvang
GGD rapporten
De GGD Rapporten liggen ter inzage op al onze locaties en worden openbaar
gemaakt op deze website.
De SpeelHaven hecht er grote waarde aan een werkbare sfeer te creëren waar
sprake is van een open communicatie met korte lijnen tussen ouders en
management.

