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Inleiding 
Hierbij willen wij u het jaarverslag over 2017 presenteren van de oudercommissie locatie 

Haelen van Hoera Kindercentra (hierna oudercommissie genoemd). Dit om ouders, 

verzorgers en de GGD te laten zien waarover de oudercommissie heeft vergaderd, welke 

adviezen gevraagd en ongevraagd zijn uitgebracht en welke activiteiten de oudercommissie 

heeft georganiseerd. We hopen dat we daarmee meer inzicht kunnen geven in wat de 

oudercommissie doet en waarom zij van belang is voor de kwaliteit van de kinderopvang van 

Hoera Kindercentra. 

Vergaderingen 
De oudercommissie heeft afgelopen jaar 3 keer regulier vergaderd en 1 keer heeft er een 

extra vergadering plaatsgevonden over het onderwerp IKK., Deze vergaderingen waren 

telkens in bijzijn van de clustermanager Sandra Leijssen. Afgelopen jaar is de 

oudercommissie van samenstelling veranderd, en bestaat momenteel uit 4 leden. Alle 

groepen (‘t Vlinderke, ’t Keverke, ’t Hommelke en de BSO) zijn hiermee vertegenwoordigd. 

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

ruimte, flexibiliteit en ruilen, scholing baby specialist, inzet stagiaires, activiteitenaanbod. 

Tijdens het extra overleg is de oudercommissie geïnformeerd over de wet IKK. (Wet 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 

 

Samenstelling en bereikbaarheid, oudercommissie 
Afgelopen periode zijn onderstaande leden gestopt: 

Yvonne Weikert 

Chantal Reijnders 

Rian Mulder 

 

De oudercommissie bestaat momenteel  uit: 

Pauline te Loo 

Erik Baas 

Manon Vestjens 

Bianca Voncken 

 

 

Iedere ouder/verzorger kan suggesties, vragen of klachten rechtstreeks doorgeven aan deze 

personen, of via email haelen@ouder.hoerakindercentra.nl.   

Inspectie 
De GGD inspectie is goed verlopen dit jaar.  

Er werd door de inspecteur het volgende geconstateerd; 

 

Er is een afwijking op de basisgroep geconstateerd door de inspectie. Ondanks deze afwijking 

is er door de inspecteur geconstateerd dat de kwaliteit van het pedagogisch klimaat niet in 

het gedrang is gekomen. De afwijking van de basisgroep betrof het samen voegen van de 

voorschoolse opvang met de verlengde dagopvang. Vanuit de emotioneel oogpunt is ervoor 

gekozen om deze kinderen samen op te vangen. Zij komen uit een gezin. Dit is met 

toestemming van de betrokken ouders gebeurd. De oudercommissie begrijpt de overweging 

van Hoera en stemt hiermee in.  

Babyspecialist: 
De oudercommissie is geïnformeerd over de scholing babyspecialist en de daarbij horende 

vaardigheden die de pedagogisch medewerkers hiermee opdoen. Tevens is de 
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oudercommissie geïnformeerd over het effect van deze methoden op de kinderen en welke 

veranderingen dat dit op de groep teweeg brengt (de baby groep ’t Vlinderke.) 

 

Wet IKK 
De oudercommissie is geïnformeerd over wet IKK. De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de kinderopvang.  

 

Ouderportaal 
De oudercommissie is geïnformeerd over het ouderportaal dat in 2018 gelanceerd zal 

worden. Dit ouderportaal zal zowel via de app als via het internet te gebruiken zijn. De 

oudercommissie verwacht dat deze een positieve bijdrage zal leveren aan de dienstverlening 

van Hoera Kindercentrum. 

 

Klachten 
Er zijn afgelopen jaar geen klachten gemeld bij de oudercommissie. 

Activiteiten 
De activiteitencommissie heeft afgelopen jaar in zeer goede samenwerking met de leid(st)ers 

van Hoera een paasactiviteit en een speurtocht georganiseerd   

 

Tevens is er door de oudercommissie, in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin, een 

thema-avond over positief opvoeden georganiseerd. Deze avond werd door de bezoekers als 

een interactieve en waardevolle avond ervaren.  

 

De leid(st)ers hebben een klein presentje ontvangen op de ‘dag van de leidster’.  

Tot slot 
Afgelopen jaar heeft de oudercommissie met veel plezier en vertrouwen samengewerkt met 

de leiding van Hoera kindercentra. Op deze manier hebben we gezorgd voor een goed beleid 

en leuke activiteiten rondom de opvang van jullie en onze kinderen.  

 

 

Tot slot danken wij iedereen voor de goede samenwerking in 2017. 

 

Namens de oudercommissie, 

Bianca Voncken 


