
 

 

Jaarverslag 2017  oudercommissie OC Hoera Heythuysen  

Inleiding :  

Bij deze willen wij u het jaarverslag van 2017 presenteren van de oudercommissie locatie 

Heythuysen van Hoera Kindercentra (hierna OC genoemd). Dit  om ouders, verzorgers en 

de GGD te laten zien waarover de OC heeft vergaderd, welke adviezen gevraagd en 

ongevraagd zijn uitgebracht en welke activiteitendoor de OC georganiseerd zijn. We 

hopen hiermee meer inzicht te kunnen geven in wat de OC doet en waarom zij van 
belang is voor de kwaliteit van de kinderopvang van Hoera Kinderopvang.  

Vergaderingen :  

De OC heeft in 2017 in totaal 4x vergaderd. Dit telkens in het bijzijn van clustermanager 

Sandra Leijssen. De data waarop vergaderd is, zijn : 26 januari 2017, 13 april 2017, 5 
juli 2017 en 8 november 2017 (verzet van 11 oktober 2017).  

Alle groepen ( Rakkertjes, Molletjes, Belhamels en BSO) zijn vertegenwoordigd in de OC.  

In de vergaderingen is over en weer in alle openheid gesproken over o.a groepsgrootte, 

personeelsbezetting,(buiten)ruimte, activiteitenaanbod, gevolgen continu rooster voor 

BSO, Pad Express, oudergespreken, PR Hoera, voeding, samenwerking met De Neerakker 
en PSW, nieuwe regels rondom wetgeving IKK.  

  

Samenstelling en functie binnen OC:  

De OC bestond in 2017 uit:  

Maud Laven (voorzitter) tot juli 2017  

Wendy van Lier (voorzitter)  

Esther Pelsser (lid, tot eind 2017)  

Chantal de Jong (lid)  

Chantal Reijnders (lid vanaf april 2017, vanaf 2018 voorzitter)  

Renate Angenent (lid vanaf juli 2017)  

Christel Holthuijsen(lid vanaf juli 2017)    



Bereikbaarheid van OC :  

Iedereen kan vragen, suggesties en klachten rechtstreeks doorgeven aan de leden van 

de OC of via het email adres :  

heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl  

  

Inspraak OC :  

Met het verdwijnen van de centrale OC is de inspraak van de lokale OC’s vergroot. Iedere 

(grote en kleine) wijziging in pedagogische plannen / aanpak, moet gezien worden door 

de OC. De OC wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van wijzigingen. Belangrijke 
wijzigingen worden besproken tijdens de OC – vergaderingen.  

Jaarlijkse ouderavonden:  

Wegens het ontbreken van animo bij de ouders is besloten in 2017 geen 
thema/ouderavond te houden.  

Advies:  

De OC heeft afgelopen jaar geen officiële adviezen uitgebracht.  

Het GGD inspectie rapport is besproken evenals de nieuwe wetgeving per 1 januari 2018 

omtrent Innovatie Kwaliteit Kinderopvang.   

Overige belangrijke zaken zijn geweest: het voedingsbeleid bij de BSO, het aanbod van 

Padxpress (naschoolse arrangementen), het aanbod van zwemlessen tijdens de BSO, 
inzet afwijkingsregeling vanaf januari 2018.  

Klachten:  

In 2017 zijn geen klachten binnengekomen bij de OC.   

Activiteiten:  

De OC heeft op de dag van de leidster (september) de leidsters verblijd met een klein 
presentje.  

De OC heeft in maart 2017 een kinderdisco georganiseerd die  zeer goed ontvangen is.  

Tot slot:   

Er blijft altijd vraag naar nieuwe leden voor de OC.   

We hebben in 2017 opnieuw met plezier en vertrouwen samengewerkt met de 

medewerkers van Hoera. Hierdoor kunnen wij zorg dragen voor een goed beleid rondom 
de opvang van jullie en onze kinderen.  

Wederom kijkt de OC  vol vertrouwen uit naar een nieuw  jaar!  
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Namens de OC,  

Chantal de Jong  

 


