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Protocol ouderinspraak 
 
Inleiding 

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia vindt het belangrijk dat ouders kunnen 
adviseren bij belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de peuterspeelzaal. De Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt in art. 1.58 dat een oudercommissie 

verplicht is op locaties met minimaal 50 peuters. Op locaties met minder dan 50 peuters (wat 
voor onze peuterspeelzaal het geval is) is het niet verplicht om een oudercommissie te 
hebben. Wel is het noodzakelijk om de mogelijkheid tot het deelnemen aan een 

oudercommissie regelmatig onder de aandacht te brengen bij ouders en tevens ouders de 
mogelijkheid te geven om belangrijke onderwerpen aangaande de peuterspeelzaal te 
bespreken.  

 
Communicatie en adviesrecht 
5 keer per jaar wordt een nieuwsbrief verstrekt aan de ouders van peuters die op de 
peuterspeelzaal zitten alsook aan de ouders van peuters die aangemeld zijn. In deze 

nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen van onze 
peuterspeelzaal.  
 

Tevens wordt ouders twee keer per jaar via de nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om 
zitting te nemen in een te vormen oudercommissie. Deze oproep hangt tevens op het 
informatiebord bij de ingang van de peuterspeelzaal. In de nieuwsbrief voor de meivakantie 

wordt ouders gelegenheid gegeven te reageren op het pedagogisch beleidsplan en het 
werkplan VVE wat in juli wordt vastgesteld voor het volgende schooljaar.  
 

In de nieuwsbrief voor de kerstvakantie wordt de gelegenheid geboden voor ouders om te 
reageren op het klachtenreglement en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Deze 
documenten worden jaarlijks eind december vastgesteld door het bestuur.   

 
Bij substantiële wijzigingen van omstandigheden of beleid (bijv. harmonisatietraject) wordt 
een ouderavond georganiseerd. Van deze avond wordt een verslag gemaakt wat ter 

beschikking gesteld wordt aan alle ouders.  
 
De nieuwsbrief is hiermee het belangrijkste communicatiemiddel richting ouders. Indien er 

wijzigingen zijn op beleidszaken of andere onderwerpen waar normaliter de oudercommissie 
wettelijk adviesrecht heeft dan zal via de nieuwsbrief ouders gevraagd worden hun mening 
te geven over deze wijzigingen. Dit zal gedaan worden met een aantal gerichte vragen.  

 
Reacties van ouders worden besproken in de bestuursvergaderingen en vervolgens, indien 
noodzakelijk, voorzien van een schriftelijke en gemotiveerde reactie vanuit het bestuur. 

 
In de hal van de peuterspeelzaal hangt tevens een ideeënbus waarin ouders hun ideeën 
kwijt kunnen. In de nieuwsbrief zullen ouders gewezen worden op deze mogelijkheid.  
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Informatieverstrekking 
Middels het informatieboekje (en het pedagogisch beleidsplan) worden ouders op de hoogte 

gebracht van de gang van zaken op onze peuterspeelzaal. In het informatieboekje staat 
allerlei praktische informatie over openingstijden, voedingsaangelegenheden, groepsindeling, 
financiële aspecten etc. Jaarlijks wordt dit informatieboekje geüpdatet en verspreid onder de 

ouders. Verder worden deze praktische zaken ook besproken tijdens de intake.  

 
Enquête 

Bij de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool wordt ouders een gevraagd een korte 
enquête in te vullen over hoe zij de peuterspeelzaal hebben ervaren. In deze enquête wordt 
aandacht besteed aan hoe de identiteit van onze peuterspeelzaal gestalte krijgt, over het 

pedagogisch klimaat, over veiligheid en gezondheid etc. De resultaten van deze enquêtes 
worden een keer per jaar besproken in de bestuursvergadering. Eventuele actiepunten 
worden met de leidsters besproken.  

 
Vastgesteld te Ouddorp 
16 juni 2017 
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