
 
 
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra 
 
Grathem, 6 september 2017, Locatie Ell 
 
Aanwezig:  Sandra Leijssen   Hoera  s.leijssen@hoerakindercentra.nl  
  Inge Hendriks   Hoera 
  Cindy Walther (voorzitter) Ell  fam_walther@hotmail.com 

Chantal Smeets  (notulist) Grathem chantalpascal@kpnmail.nl 
Nicole Evers-Daemen  Grathem daemen.nicole@gmail.com 
Kristel Gubbels-Daemen Grathem kristel.daemen@gmail.com 
Marianne Wijen   Ell  wijen78@hotmail.com 

 
Afwezig: Frederika Hoeben  Ell  frewiel@kpnplanet.nl 

Michelle Stappers   Ell  michellestappers@hotmail.com 
Carin Meuwissen  Ittervoort carinmeuwissen@ziggo.nl 
Martina Meinhardt  Ittervoort martina.m@hotmail.nl 

Rianne Dalemans  Grathem rianne.dalemans@gmail.com  
 

Agenda: 
   
1. Opening door voorzitter Cindy Walther 
 
2. Vaststellen agenda. 

- Sandra Leijssen laat weten dat Martina Meinhardt stopt als lid van de oudercommissie 
Ittervoort.   

- Hoera Ittervoort gaat nieuwe leden werven voor de oudercommissie. 
 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 31-05-2017 
- De vijf actiepunten worden doorgenomen en zijn afgehandeld; 
- Assistent leidinggevende Inge Hendriks is aanwezig en heeft zich voorgesteld. Er zijn 

momenteel drie assistent leidinggevende werkzaam in deze regio, namelijk Inge Hendriks – 
Anouk Smit – Connie Janssen. Tot januari 2018 zal Anouk Smit de locaties Ell en Grathem 
(normaliter van Inge) onder haar hoeden nemen. 

- Michelle Stappers heeft de kleurplaat voor de ‘dag van de leidster’ aan iedereen 
doorgestuurd. Deze is goed bevonden en zal door Vera (servicepunt Hoera) uiterlijk 8 
september a.s. verstuurd worden met een begeleidende brief. 

- De notulen wordt goedgekeurd met dank aan Kristel Gubbels. 
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4.  Mededelingen: 
a. Ouderencommissie: 

i. Ontvangen mail/berichten van ouders:  
Via de e-mail van de oudercommissie Ell en Grathem zijn er geen berichten of mails 
van ouders binnen gekomen.  
Cindy Walther vraagt zich af of het emailadres van de oudercommissie(s) nog bekend 
is bij de ouders. Inge Hendriks geeft aan dit tijdens de rondleiding c.q. eerste 
oudercontact wel te benoemen. Zowel de commissie Ell als Grathem vinden het 
zinvol om het emailadres nogmaals te promoten. Voorstel om dit via de nieuwsbrief 
van oktober/november te doen samen met het affiche van de leden van de 
oudercommissie.  
 
Schoolfoto’s locatie Grathem: 
Kristel Gubbels is door een ouder aangesproken over de schoolfoto, waar men niet 
tevreden over is (geen lachende gezichten/kijkend in de zon/overbelicht/niet van te 
voren geïnformeerd over fotosessie/etc.). De informatie is binnen de commissie 
besproken en er zijn nog andere ouders benaderd om hun mening te polsen. Helaas 
is de conclusie dat men niet tevreden is over de foto’s, maar daarbij aangaven dat ze 
eventueel wel bereidt zijn om meer geld te spenderen voor eventueel een 
professionele schoolfotograaf. 
De oudercommissie Ell laat weten ook niet tevreden te zijn over de schoolfoto’s. Er is 
in Ell gekozen om elk jaar te wisselen, d.w.z. een jaar een beroepsfotograaf en het 
andere jaar een hobbyfotograaf. 
 
Aansluitend geeft Nicole Evers aan dat BS de Klink een mooie ‘smoelenwand’ heeft  
gemaakt met daarop hun partner Hoera (foto’s van de drie peuterleidsters). Het is 
jammer dat de oudercommissie Grathem op deze wand ontbreekt. Hoera gaat 
hierover nog in gesprek met de directie van BS de Klink. 
 

ii. Dag van de leidster (derde donderdag van september) 
Het budget is €4,- per leidster en stagiair. 
Grathem heeft dit jaar een “SPEKtakel” voor de leidsters. Om hun te bedanken voor 
weer een “SPEKtaculair” jaar.  
Ell gaat na de uitgewisselde ideeën ook aan de slag om een geslaagd cadeau te 
scoren. 
 
Op 11 september a.s. zal op de locatie in Grathem stagiaire Connie Janssen starten. 
Zij zal iedere maandag aanwezig zijn. 
 
De oudercommissie Grathem wilde nog even benadrukken dat ze het spijtig vonden 
dat de ouders niet officieel afscheidt van Thyme van den Beuken hebben kunnen 
nemen als stagiair.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Hoera: 
i. GGD-rapport, locatie Ell 

De GGD had niet het juiste rapport gestuurd naar Hoera. Na telefonisch contact 
tussen GGD en Sandra Leijssen is het juiste rapport verstuurd. Er zijn geen 
bijzonderheden of opmerkingen te melden uit het rapport. 
  

ii. Dagopvang Grathem tijdens schoolvakanties: 
Er waren zeven reacties van gezinnen uit Grathem gekomen m.b.t. dagopvang tijdens 
de zomervakantie.  Drie reacties waren van bestaande klanten en het ging met name 
om de eerste drie weken van de zomervakantie voor maximaal 4 kinderen. Dit was 
voor Hoera helaas niet rendabel om de locatie in Grathem te openen. 
Helaas ging de communicatie rondom de mogelijkheid tot dagopvang tijdens de 
zomervakantie niet vlekkeloos tussen Hoera en BS de Klink. 
Het blijven promoten van de mogelijkheid tot dagopvang tijdens de schoolvakanties 
zou wel fijn zijn. Inge Hendriks en Anouk Smit zullen samen het BSO 
vakantieprogramma promoten via Facebook en het ouderportaal. 
 

iii. Innovatiebesluit kwaliteit kinderopvang: 
Per 1 januari 2018 zijn er strengere regels: op de dagopvang met baby’s mag je  1 op 
3 staan. HBO coaches zijn dan verplicht.  
Bij de BSO moet de ontwikkeling gevolgd worden zodat de kwaliteit van de 
kinderopvang omhoog gaat. Zowel bij de BSO als de opvang van 0 tot 4 jarige krijgen 
een mentor oftewel aanspreekpunt toegewezen. 
 

 Hoera digitaal ouderportaal: 
 Per 1 januari 2018 is de app beschikbaar voor de smartphone. 
 Toepassingen voor het Hoera digitale ouderportaal zijn o.a.: 

 Presentielijst; 
 Doorgeven van een afmelding; 
 Inzicht krijgen in gratis dagdeel/extra dagen/verbruik flexibele 

opvang/strippen/etc.; 
 Versturen van foto’s; 
 Het versturen van een bericht van leidster naar ouder(s); 
 Etc. 

Helaas kan Hoera niet aansluiten op Isy of Basisonline van de basisschool vanwege 
hun facturering. De facturering van Hoera is namelijk gekoppeld aan het Hoera 
digitale ouderportaal. En Isy /Basisonline is puur een informatieve ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Rondjes langs de locaties:  
a) Grathem:  

 Geen bijzonderheden. De openstaande vragen zijn reeds besproken en 
opgenomen in de notulen. 
 

b) Ell:  
Status BSO ruimte: 

 Sandra Leijssen heeft vandaag het tweede ontwerp gezien. De wens is om 
vóór de herfstvakantie klaar te zijn, maar de vraag is of dit haalbaar is i.v.m. 
de levertijd van de materialen. De aanwezige leden zijn door Sandra op de 
hoogte gebracht hoe het ontwerp eruit komt te zien. 

Jaarplanner: 
 Cindy Walther heeft gevraagd of de aanwezige het ook fijn zouden vinden 

om een format te maken van de jaarplanning van de oudercommissie, 
aangezien het terugkerende items zijn. Zoals thema-avond, dag v/d leidster, 
jaarverslag, GGD-rapport, etc. De conclusie is dat het inderdaad fijn zou zijn 
om een bepaalde structuur te hebben. 
 

c) Ittervoort: 
 De locatie is erg vol. Werving van nieuwe oudercommissie leden is 

noodzakelijk. 
 

d) Algemeen 
Jaarverslag:  

 Sandra Leijssen gaf aan zich vergist te hebben met de deadline voor het 
inleveren van het jaarverslag. Het jaarverslag dient elk jaar vóór 1 juli klaar te 
zijn. 
 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering:  
Datum: woensdag 15 november 20.00 uur, locatie: Ittervoort  
Onderwerpen: 

- Thema-avond 2018 
- Evaluatie ‘Dag v/d leidster’ 
- Jaarplanner 

 
7. Sluiting/Rondvraag:  

Geen bijzonderheden. Dankwoord door voorzitter Cindy Walther. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Actielijst: Door wie: 

1 De notulen van 6 september 2017 doorsturen aan alle leden van de 
oudercommissie 

Notulist 

2 Begeleidende brief maken voor kleurplaat ‘Dag van de leidster’, deadline 
7 september 2017 

Marianne Wijen 

3 Op 8 september 2017 kleurplaat ‘Dag van de leidster’ en begeleidende 
brief versturen naar de ouders 
 

Sandra Leijssen 

4 Concept mailen voor bekendmaking emailadres oudercommissies Sandra Leijssen 

5 Bekendmaking emailadres oudercommissie opnemen in de nieuwsbrief 
van oktober/november samen met het affiche van de leden van de 
oudercommissie.  

Sandra Leijssen 

6 Ontbrekende oudercommissie en evt. clustermanager/assistent 
leidinggevende van Hoera op “smoelenwand” BS de Klink bespreken met 
Ron Aspers/Corrie Schrader 

Sandra Leijssen 

7 Cadeau ‘Dag van de leidster’ locatie Ell regelen Marianne Wijen 
 

8 BSO vakantieprogramma promoten via Facebook en de ouderportaal 
 

Inge Hendriks en 
Anouk Smit 
 

9 Concept jaarplanner vergaderingen oudercommissie Cindy Walther 
 

 


