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Het zal menig ouder en hun kind niet ontgaan zijn dat er binnen KinderRijk de afgelopen periode vele 
veranderingen hebben plaats gevonden: nieuwe directieleden, de wisseling van leden in de Raad van 
Toezicht en de overige reorganisaties binnen KinderRijk. Wat u misschien niet wist, is dat daarbij 
door KinderRijk met de ouderraad ook hard is gewerkt is aan vele vernieuwingen.  
 
Zo werden de reglementen van de ouderraad en de statuten van KinderRijk geactualiseerd. Het 
reglement ouderraad en het huishoudelijk reglement ouderraad zijn daarbij samengevoegd tot één 
document, net als het reglement oudercommissie. Daarnaast heeft de ouderraad dit jaar voor 
gekozen om in plaats van een secretaris een vicevoorzitter te benoemen.  
 
Bij de vergaderingen was de ouderraad afgelopen jaar goed vertegenwoordigd en was er regelmatig 
een volle agenda. Er is daarbij door de ouderraadsleden veel dankbare arbeid verricht om de 
vernieuwingen mogelijk te maken. Zo heeft de ouderraad inhoudelijk meegedacht over de pilot van 
het kindvolgsysteem, haar advies uitgebracht op het pedagogisch beleid en meer aandacht gevraagd 
voor de organisatie van de activiteiten voor kinderen tijdens bijvoorbeeld de vakantieperiodes.  
 
Ook zijn er naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek door de ouderraad vragen gesteld 
over de flexibiliteit van de opvang uren en discussies gevoerd over de invoering van warme 
maaltijden. En bij de discussies omtrent de aangekondigde investeringen op het gebied van ICT heeft 
de ouderraad aandacht gevraagd om daarmee ook meer tijd aan kinderen te kunnen besteden. De 
ouderraad heeft bij de vele onderwerpen telkens opnieuw de centrale vraag gesteld: wat merken wij 
als ouders en onze kinderen van de voorgestelde veranderingen?  
 
Ook dit jaar staan er vernieuwingen op de agenda en zal de ouderraad de stem van ouders willen 
laten horen in haar adviezen rondom de aangekondigde verbeteringen op het gebied van 
toegankelijkheid, kwaliteit, zekerheid en service. Ook zal de ouderraad regelmatig interessante 
ontwikkelingen op het gebied van samenwerking met het onderwijs blijven bespreken en zich laten 
informeren over de extra aandacht binnen het activiteiten aanbod, die ongetwijfeld de opvoeding 
van onze kinderen ten goede zal moeten komen.  
 
Aan het eind van het jaar wordt de samenwerking tussen ouderraad, bestuurders en afgevaardigde 
van de Raad van Toezicht geëvalueerd.  
 
De ouderraad heeft er alle vertrouwen in dat zij, net als in 2016, ook dit jaar voldoende ruimte voor 
haar medezeggenschap zal kunnen blijven houden binnen de organisatie van KinderRijk. 
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