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Taakomschrijving Groepsvertegenwoordiger 

In dit kindercentrum wordt Visie ingebracht door ‘Kantoor’ (= directie 

en locatiemanagers). Alle beslissingen die nodig zijn om uitvoering 

van Visie mogelijk te maken worden gedaan door ‘Kantoor’. We denken 

hierbij aan de begeleiding en zorg van de kinderen, de inrichting van 

het pand, aanschaf verzorgingsartikelen, speelgoed en materialen, het 

algemene beleid en het dagelijkse beleid, alles in de breedste zin van 

het woord.   

 

Na het bepalen van beleid is communicatie het allerbelangrijkste. Dit 

is onzes inziens het geschikte middel om werkvloer en kantoor met 

elkaar verbinden. In het kindercentrum kennen we meerdere 

overlegmomenten, de belangrijkste is het wekelijkse overleg met 

Groepsvertegenwoordigers.  

 

‘Kantoor’ heeft voor Groepsvertegenwoordigers gekozen omdat het voor 

onmogelijk is gebleken om elke week met alle medewerkers van het 

centrum aan tafel te gaan zitten en gang van zaken op de groepen te 

bespreken. In plaats daarvan is er wekelijks een overleg met alle 

vertegenwoordigers. Zij zorgen er dan op hun beurt voor dat alle 

informatie met medewerkers wordt besproken. 

 

t.a.v. Algemeen, een Groepsvertegenwoordiger: 

• Is een medewerker in vaste dienst 

• Werkt meer dan drie dagen op het kindercentrum 

• Is een vast gezicht op een groep 

• Kent het beleid en Visie  

 

t.a.v. Werkvloer, een Groepsvertegenwoordiger zorgt (met hulp van 

‘Kantoor’) voor 

• Goede werksfeer, goede samenwerking 

• Goede zorg van de kinderen 

• Goede communicatie met de ouders 

• Schone groep 

• Aanwezigheid verzorgingsartikelen 

• Aanwezigheid speelgoed en andere materialen 

• Goede staat van inventaris 
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• Verloop van de dag conform dagindeling 

 

t.a.v. Beleid, een Groepsvertegenwoordiger: 

• Kent het beleid en Visie  

• Draagt er zorg voor dat op haar groep gewerkt wordt conform beleid 

• Kent haar verantwoordelijkheden t.o.v. de kinderen en collega's 

• Is altijd onpartijdig binnen haar team collega's 

• Mag een mening hebben, echter telt niet zwaarder dan collega's 

• Is GEEN leidinggevende  

• Draagt zorg voor uitvoering werkzaamheden conform beleid en visie 

• Brengt op Overleg GV situaties in als deze anders zijn dan 

vastgelegd in beleid 

  

• De GV kent de agenda van het wekelijkse overleg en verzamelt en 

bespreekt met haar collega's alle informatie, bijzondere/afwijkende 

situaties en vragen voor het komende overleg. 

• De GV vertegenwoordigt kent haar groep en komt op voor de belangen 

van de kinderen, haar collega's en de inrichting. Zij brengt 

informatie en vragen in op het overleg. 

• De week na het overleg koppelt de GV gewonnen informatie en genomen 

beslissingen en te nemen acties terug naar haar collega's. 

 

!! Als er een situatie zich voordoet waarin meningen van collega's 

binnen het groepsteamverschillen wordt altijd terug gelezen in het 

beleid hoe om te gaan met situatie. Als de situatie niet beschreven 

staat blijft werkwijze gelijk totdat situatie in het overleg is 

besproken en alle GV en ‘Kantoor’ hierin bepaalt hebben wat een 

tijdelijke uitzondering mag zijn. 

 

 

 

 

 


