Ouderraden Kibeo

Als ouder praat u mee!

Wij vinden dat werk en de zorg
voor kinderen goed te combineren
moet zijn. Daarom biedt Kibeo volop
mogelijkheden om kinderopvang af
te stemmen op uw wensen. Zodat
u met een gerust hart naar uw
werk kunt.
Welkom bij Kibeo!

Renate Schipper, lid Cliëntenraad:

Zowel voor u als ouder, als voor Kibeo is het
van belang dat ouders kunnen adviseren over
de kinderopvang van hun kind.
De medezeggenschap van de klant is geregeld
in de Wet kinderopvang. Deze wet verplicht
de kinderopvangorganisatie om voor elke
vestiging een oudercommissie in te stellen.
Kibeo stimuleert ouders/verzorgers om mee te
denken.
Per vestiging is er een Locatie Ouderraad
(de zogenaamde LOR). De Cliëntenraad is het
overkoepelend orgaan van de ouderraden. De
vraagouderraad is een vertegenwoordiging van
ouders die gebruikmaken van gastouderopvang.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van
ouder en kind. Daarnaast adviseert zij de bestuurder
over alles wat direct of indirect van invloed is op
de kwaliteit van de opvang. De leden van deze
overkoepelende raad zijn ouders die gebruikmaken
van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
peutergroep of een gastouder voor de opvang van hun
kind(eren).
De Cliëntenraad geeft bijvoorbeeld elk jaar advies
over de tarieven en reglementen. Maar ook advies
over veiligheidsaspecten wordt aan de CR gevraagd:
bijvoorbeeld over uitstapjes met kinderen en
toegangsbeveiliging van vestigingen.
Heeft u als klant vragen waarop de pedagogisch
medewerkers of de mensen van het Centraal
Kantoor niet direct antwoord kunnen geven? Dan is
de Cliëntenraad uw aanspreekpunt! Stuur uw vraag of
opmerking naar clientenraad@kibeo.nl.

De Locatie Ouderraad en Vraagouderraad

Vrijwel elke vestiging heeft een locatieouderraad. Als
lid van de ouderraad praat en denkt u mee over zaken
die te maken hebben met de opvang op de locatie. Ook
helpt u met het organiseren van speciale activiteiten.
Heeft u vragen of wilt u lid worden? Informeer bij
de pedagogisch medewerkers naar de LOR van uw
vestiging.
Voor ouders die gebruikmaken van gastouderopvang
is meer informatie over de vertegenwoordiging in een
adviesraad, verkrijgbaar bij het gastouderbureau van
Kibeo.

Reglement

De adviesrechten van de ouderraad en
Cliëntenraad worden vertaald in een
zogenaamd medezeggenschapsreglement. Dit
medezeggenschapsreglement beschrijft wat een
Cliëntenraad en ouderraad mag en moet doen.
Ook staat er beschreven wat de rol van de organisatie
is. De reglementen zijn in te zien en te downloaden op
www.kibeo.nl. Meer informatie over de rol van ouders
in de kinderopvang kunt u vinden op de website
van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de
kinderopvang: www.boink.nl.

“Mijn kinderen gaan meerdere dagen naar een vestiging
van Kibeo. Zoals elke ouder vind ik het erg belangrijk
dat ze zich daar prettig en veilig voelen. Door mijn
lidmaatschap van de CR heb ik in enige mate invloed
hierop. Ook weet ik als ouder (nog) beter in welke
omgeving mijn kinderen verblijven.
Als ouder of verzorgende wil je zonder zorgen naar je
werk kunnen. Kinderopvang moet dus goed geregeld
zijn. Daarom is het belangrijk dat ouders mee blijven
denken met Kibeo.
Als CR-lid heb je uiteenlopende taken. We krijgen inzicht
in terugkerende klachten- en ongevallenrapportages
en bespreken diverse signalen van LORREN en ouders
met de bestuurder. We geven gevraagd en ongevraagd
advies over uiteenlopende beleidsonderwerpen, zoals
voeding, op stap met kinderen en rouwverwerking. Ook
wordt ingegaan op actuele onderwerpen zoals veiligheid
en kindermishandeling en hoe daarmee omgegaan
wordt.
Als Cliëntenraad zijn we er voor de belangen van ouder
en kind. Twijfel dan ook niet om contact op te nemen als
u vragen heeft!

Zelf lid worden?

Wilt u zelf een actieve rol hebben als ouder en
deelnemen aan de Cliëntenraad, locatie ouderraad
of vraagouderraad? Neem dan contact op! We staan
altijd open voor nieuwe, enthousiaste leden.

Kom bij Kibeo!
Dichtbij, vertrouwd,
goed verzorgd en leuk.
0113 760250
of kijk op

www.kibeo.nl

