Jaarverslag 2018 Oudercommissie Hoera Haelen
Inleiding
De oudercommissie heeft afgelopen jaar 4 keer vergaderd en 1 keer heeft er een extra
vergadering plaatsgevonden over het IKC, telkens in bijzijn van de clustermanager. Afgelopen
jaar zijn enkele leden van de oudercommissie om diverse redenen gestopt en de commissie
bestaat momenteel uit 3 leden. Hiermee zijn de groepen ‘t Vlinderke, ’t Keverke, ’t Hommelke
en de BSO vertegenwoordigd.
In de vergaderingen is over en weer in alle openheid gesproken over o.a. de groepsgrootte,
Doen Kids, de wisseling van combinatiefunctionaris (Marle en Maarten), de verhuizing en
herinrichting binnen het gebouw (meer ontmoeting school en dagopvang peuters), de wijziging
van de inrichting en het werken volgens de visie deBabyspecialist en de samenwerking ouderen activiteitencommissie. Tijdens het extra overleg is de oudercommissie geïnformeerd over
het IKC.
Samenstelling en bereikbaarheid oudercommissie
Afgelopen periode zijn onderstaande leden gestopt: Pauline te Loo en Manon Vestjens.
De oudercommissie bestaat momenteel uit: Bianca Voncken, Kim Grosveld en Erik Baas.
In 2018 heeft Kim Hanssen in haar functie als clustermanager van Hoera de taken van Sandra
Leijssen overgenomen.
Iedere ouder/verzorger kan suggesties, vragen of klachten rechtstreeks doorgeven
aan deze personen, of via email ochaelen@hoerakindercentra.nl
Inspectie
De GGD inspectie is goed verlopen dit jaar.
Klachten
Er zijn afgelopen jaar geen klachten gemeld bij de oudercommissie.
Jaarlijkse ouderavond
Op 23-05-2018 is er een thema-avond georganiseerd in samenwerking met EHBOpascal.nl met
als thema ‘EHBO bij kinderen ’. De avond werd positief gewaardeerd.
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 2018.
Namens de oudercommissie, Erik Baas

