Gastouderbureau Thuis van Huis heeft een actieve
oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit 2 leden.
Graag stellen wij de leden van onze oudercommissie aan u voor.

 Wie zijn wij en
Wat doen wij

Voorzitter:
Hallo ik ben Sandra
Schotvanger, voorzitter van de
oudercommissie.
Ik heb 1 dochter genaamd Abby, die met
veel plezier naar haar gastouder gaat.
Ikzelf werk als pedagogisch medewerker
op een kinderdagverblijf in
IJmuiden. Daar heeft mijn dochter ook
gezeten, maar voor Abby en mij was
gastouder toch een betere keuze.
Ze zit er nog maar kort maar het voelt nu
al vertrouwd en veilig, en ze heeft er erg
veel plezier.
Secretaris:

Mijn naam is Derk Bijmolt, vader van
Duuc en partner van Linda. Duuc is
net één jaar geworden. Hij is sinds
enkele maanden twee dagen in de
week bij Debby Landmeier, onze
gastouder van Thuis van Huis. Duuc
heeft het er erg naar zijn zin, wat wij
vooral fijn vinden is een thuissituatie
nabootsen met kinderen van
verschillende leeftijden. Linda en ik
werken allebei vier dagen in de week,
Linda als Software Tester en ik als IT
Security Architect.
De oudercommissie heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de kinderen
en de vraagouders te behartigen. De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt
voor u als vraagouder.
De oudercommissie heeft ook adviesrecht over het interne beleid en pedagogisch
beleidsplan van Gastouderbureau Thuis van Huis. Ook kan zij ongevraagd advies
geven over zaken die er volgens de oudercommissie of u als vraagouder, toe doen.
Daarnaast wordt het inspectierapport van de GGD met de oudercommissie
besproken. Alle vraagouders zijn welkom om een vergadering bij te wonen.
De oudercommissie vergadert 3x per jaar. Deze vergaderingen zijn gepland in
februari, juni en oktober. De agenda van de vergadering als ook de notulen kunt u
opvragen via de oudercommissie of via info@thuisvanhuis.net .
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de oudercommissie, kunt u contact
opnemen met een van de oudercommissie leden of met Thuis van Huis.
De oudercommissie is bereikbaar op het volgende adres:
oudercommissie@thuisvanhuis.net

