
 

Reglement kindercommissie  

 

A. SAMENSTELLING KINDERCOMMISSIE 

Artikel 1 

De kindercommissie bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden. 

Artikel 2 

De leden worden gekozen door en uit de kinderen van Tante Cato.  

Artikel 3 

De leden zijn een evenwichtige afvaardiging van de groepen.  

De kinderen van de jongste groep (Egels; schoolgroep 1 en 2) doen niet mee met de verkiezingen; zij 

hebben geen stemrecht en kunnen zich niet verkiesbaar stellen. Wel worden zij vertegenwoordigd en 

worden hun belangen behartigd door de kindercommissie. 

Artikel 4 

Om in de kindercommissie te komen, moet je minstens 7 jaar zijn en per week twee dagen of meer 

bij Tante Cato zijn. Per gezin mag 1 kind zitting hebben in de kindercommissie 

Artikel 5 

Als een lid van de kindercommissie stopt met de BSO  mag degene die, na de leden die de meeste 

stemmen hadden en al zitting hebben in de commissie, de meeste stemmen had zitting nemen in de 

kindercommissie ( first runner up). Deze invaller treedt tegelijk met de rest van de kindercommissie 

af. 

 

B. DOELSTELLING VAN DE KINDERCOMMISSIE 

Artikel 6 

De leden van de kindercommissie vertegenwoordigen de mening van alle kinderen van alle groepen 

op Tante Cato, dus niet alleen hun eigen mening. 

Artikel 7 

De kindercommissie denkt mee over de volgende dingen: 

- Pedagogisch beleid 

-  Omgangsvormen, regels etc. 



   

- Aanschaf van nieuw speelgoed 

- Activiteiten/ uitstapjes 

- Klachten van kinderen 

- Nieuws over de BSO  

 

C. WERKWIJZE VAN DE KINDERCOMMISSIE  

Artikel 8  

De kindercommissie vergadert 4 keer per jaar samen met een vast team van pedagogisch 

medewerkers, waarvan er één notulist is. De andere pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat alle 

kinderen tijdens de vergadering een inbreng hebben en dat de vergadering in goede banen wordt 

geleid.  De rol van voorzitter wordt vervuld door een kind, wie dat is zal per vergadering wisselen. De 

taak van de voorzitter is het leiden van de vergadering en zorgen dat alle ingebrachte 

vergaderpunten behandeld worden. 

Artikel 9 

Bij de vergaderingen van de kindercommissie is een medewerker van Tante Cato aanwezig om 

notulen te maken. Deze medewerker mag niet stemmen of meepraten in de kindercommissie. De 

notulen worden na elke vergadering gelezen door de kindercommissie, bij goedkeuring worden deze 

zichtbaar opgehangen op alle groepen.  

 

D. VERKIEZING 

Artikel 10 

Een keer per 2 jaar worden er verkiezingen gehouden voor de kindercommissie, in maart of april. 

Artikel 11 

Kinderen kunnen maximaal  twee keer achter elkaar in de kindercommissie gekozen worden. 

Artikel 12 

De kindercommissie, de notulist en de pedagogisch medewerkers die de kindercommissie 

begeleiden, organiseren samen de verkiezingen. 

Artikel 13 

De datum van de verkiezingen wordt 6 weken van te voren op alle groepen, waarvan de kinderen 

mee mogen doen, bekend gemaakt. 

Artikel 14 

Medewerkers van Tante Cato moeten er voor zorgen dat ieder kind, met inachtneming van art. 3 en 

art. 4, in de gelegenheid gesteld wordt zich verkiesbaar te stellen. 

Artikel 15 

Kinderen die in de kindercommissie willen, kunnen zich vanaf de bekendmaking vier weken lang 

kandidaat stellen. 



Artikel 16 

De namen van de kandidaten worden per groep op een lijst gezet. Die lijst wordt vier weken voor de 

verkiezingen op alle groepen, waar gestemd mag worden, opgehangen. 

Artikel 17 

In de verkiezingsweek wordt op elke groep een stembus geplaatst. Er kan in die week iedere dag 

gestemd worden, om alle kinderen de gelegenheid te geven om te kunnen stemmen. Door de 

pedagogisch medewerker op de groep wordt door middel van een afvinklijst bijgehouden wie er 

gestemd heeft en wie nog niet.  

 

Artikel 18 

De verkiezingen zijn geheim, niemand komt erachter op wie je stemt. 

Artikel 19 

De nieuwe kindercommissie vergadert in juni/juli voor het eerst, tegelijk met de oude 

kindercommissie (die vergadert voor het laatst) 

 

 

 

 

 

 


