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1. Inleiding
Bij deze willen wij u het jaarverslag presenteren van de oudercommissie van Hoera
Kindercentra Nederweert.
Dit jaarverslag is er om aan te tonen waarover de oudercommissie heeft vergaderd en
welke adviezen in 2017 gevraagd en ongevraagd zijn
uitgebracht. We hopen dat we daarmee meer inzicht kunnen geven in wat de
oudercommissie doet en waarom zij van belang is voor de kwaliteit van Hoera
Kindercentra.
2. Reglement
Vanuit iedere groep van Hoera Kindercentra Nederweert (dus BSO, peutergroep en de
verticale groep) is minimaal één ouder voor de OC beschikbaar. Afgesproken is, om dit
reglement jaarlijks na te lopen, waar nodig te herzien en ieder jaar te laten ondertekenen
door de dan zittende leden van de oudercommissie.
3. Vergaderingen
De oudercommissie heeft het afgelopen jaar 4 keer vergaderd in aanwezigheid van de
clusterleider van Hoera kindercentra Nederweert. De vergaderingen hebben
plaatsgevonden in: februari, juni, september en november.
Vaste vergaderpunten zijn:
 Verslag van de vorige bijeenkomst
 Nieuws vanuit de centrale Ouderraad
 Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen
 Nieuws vanuit Hoera kindercentra Nederweert
 (Geplande) activiteiten en evaluatie
 Jaarlijks wordt besproken: inspectierapport GGD, prijsveranderingen, het
pedagogisch klimaat, openingstijden in algemene zin en voeding.
Per vergadering werden daarnaast verschillende punten besproken, afhankelijk van waar
advies over uitgebracht moest worden of welke activiteit op het programma stond.
4. Samenstelling oudercommissie
In de oudercommissie zitten vertegenwoordigers van Hoera Kindercentra van de
verschillende locaties binnen IKC de Kerneel. Er is 1 voorzitter en de notulen worden
gemaakt door een vaste notulist.
De samenstelling in 2017 was als volgt:
 Carly Stroomer (voorzitter)
 Hanneke Sijben
 Mirjam Bollen en Jolanda Zegveld (vertegenwoordigster van Hoera
kindercentra locatie de Apeköpkes Budschop)
 Inge Plomp
 Kirsten Schramm
 Susanne op ‘t Root (vanaf april)
5. Adviezen / informatie verstrekking
De Oudercommissie heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven en informatie
ontvangen over onder andere de volgende lokale ontwikkelingen en beleidszaken:

 Wij als oudercommissie kennen het adviesrecht op het vaststellen van het


beleid. Dit betekend dat meermaals per jaar het pedagogisch beleidsplan
met de leden van de oudercommissie besproken word.
Locatie Budschop blijft 3 dagdelen open waardoor het een VVE-locatie
blijft. Ten aanzien van 2018 is het nog onzeker; mogelijk zullen ze dan 2
dagdelen open zijn (2x5,5u waardoor VVE gegradeerd blijft.)

 Zowel locatie Budschop als de Bongerd zijn gestart met een BSO.
 Alle gevolgen van de wet IKK zijn door Sigrid in een presentatie
uitgelegd.

 In het kader van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die per januari











2018 van kracht is, is Hoera gestart met het inzetten van een mentor
voor ieder kind op dagopvang en peuterprogramma (BSO volgt later).
In de Olleke bolleke groep geldt de regel dat een kind jonger dan 1 jaar
maximaal 2 vaste gezichten (PM-ers) ziet.
Omdat de peutergroep Eigenwijsje op donderdag erg vol is, mogen de
flex-kinderen indien nodig doorschuiven naar Upke Dupke. Er is tijdelijk
een stop voor aanmelding op deze dag.
Iedere PM-er heeft diploma kinder-EHBO.
Er wordt gewerkt aan ouderportaal (per 01.01.2018 zal deze actief zijn).
Medewerkers worden vanaf november opgeleid tot babyspecialist.
Er is gestart met een 3+groep (per 01.11.2017).
Er is gewerkt aan verbetering in de samenwerking tussen de OC van
Hoera en de oudervereniging Kerneel.
Denktank is opgeheven.
Fun Factory is geïntroduceerd; een aantrekkelijk BSO programma tijdens
schoolvakanties.
Er is door de OC advies uitgebracht t.a.v het voedingsbeleid.

6. Activiteiten
Februari: door IKC Kerneel deelgenomen aan de carnavalsoptocht.
Mei: knutselochtend georganiseerd in het kader van vaderdag.
Juli: gezinsactiviteit georganiseerd
September: een attentie i.v.m. de dag van de leidsters is dit jaar in
samenwerking met school georganiseerd onder de naam ‘dag van de IKCmedewerker’.
Als oudercommissie staan we vooral voor de belangenbehartiging van ouders en kinderen
binnen Hoera Kindercentra Nederweert. Daarnaast willen we graag activiteiten
organiseren voor ouders en kinderen en ouders informeren over ontwikkelingen binnen
Hoera kindercentra
7. Tot slot
2017 was een jaar waarin de oudercommissie heeft kunnen meedenken en adviseren
over de kwaliteit van Hoera Kindercentra Nederweert. Daarin is goed samengewerkt met
de clustermanager.
Namens de Oudercommissie Hoera Kindercentra Nederweert,
Inge Plomp

