
Denk je met 
ons mee?

Op zoek naar enthousiaste 
en betrokken ouders voor: 

De Oudercommissie (OC) 
&

Centrale Ouderraad (COR)



We doen het samen!

Betrokkenheid en meningen van ouders vinden we erg 
belangrijk. Ouders zijn voor Kanteel de belangrijkste 
partner en we blijven graag in gesprek. 
We doen dit op verschillende manieren, zoals via 
gesprekken op locatie, oudertevredenheidsonderzoek, 
brainstormsessies, ouderavonden en meer.

Binnen elk kindcentrum hebben we ook een 
Oudercommissie (OC). Dit is ook wettelijk verplicht. 
Daarnaast hebben we overkoepelend een Centrale 
Ouderraad (COR). 

OC & COR

Oudercommissie op locatie (OC)
Samen met betrokken ouders van de locati e draagt de OC bij 
aan het welzijn en welbevinden van de kinderen. Door mee 
te denken over beleid bepaal je mee over wat er op locati e 
gebeurt. 

De OC heeft  adviesrecht en is het aanspreekpunt voor 
andere ouders op locati e. Daarnaast heeft  de OC inbreng op 
onderwerpen voor ouderavonden en andere bijeenkomsten. 

De OC vergadert een aantal keer per jaar, soms met en soms 
zonder aanwezigheid van de locati emanager. 

Ieder jaar brengt de OC verslag uit van haar acti viteiten. 
Daarnaast adviseert de OC de COR bij besluiten die de kwaliteit 
van de opvang aangaan. 
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Centrale Ouderraad (COR)

De overkoepelende COR adviseert Kanteel bij brede thema’s, zoals het 
pedagogisch beleid, voedingsbeleid, openingstijden en tarieven. Uiteraard 
gaat het er om wat op de locaties gebeurt en beleid draagt hier in 
belangrijke mate aan bij. 

De COR brengt advies uit op verzoek van de directie van Kanteel, maar kan 
dat ook ongevraagd doen. De OC’s mogen hiervoor ook input aanleveren. 

Leden van de COR investeren gemiddeld een avond in de maand in het 
lidmaatschap. Daarnaast overlegt de COR vier tot vijf keer per jaar met de 
directie van Kanteel. 



Lid worden van de COR?
Heb je vragen over de COR of wil je je 
direct aanmelden? 
Neem dan contact op met de voorzitt er 
via cor@kanteel.nl.

Interesse of vragen?

Wil je meer weten over de OC op jouw locatie of je direct aanmelden? 
Neem dan contact op met de locatiemanager van jouw locatie. 
Zij vertelt je hier graag meer over.

Wil je meer weten over Kanteel Kinderopvang?
Kijk dan op onze website voor meer informatie of neem contact 
met ons op. www.kanteel.nl | info@kanteel.nl | 073 850 9999

Wat vragen wij van leden?
We zoeken enthousiaste ouders 
die mee willen denken en op 
een con structieve manier een 
bijdrage willen leveren aan de 
kwaliteit van de kinderopvang.
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