
 
Notulen Oudercommissie Hoera Maasbree 01-10-2018 

 

Aanwezigen: 

Marion, Mieke, Silvy, Janneke, Julie, Cindy, Inge (notulist)   

 

Afwezig: 

Ellis, Sylvia 

 

1. Notulen vorige vergadering(en) 

 Het idee om gezamenlijke EHBO-trainingen aan ouders te geven heeft Marion met Pia 

(Violier) besproken, maar er is nog geen concrete datum afgesproken. Als er niets door 

Hoera geregeld wordt kan de oudercommissie zelf nog een groep vormen om deel te 

nemen aan een training bij bv. Alles Paletti.  
 Marion spreekt 4-10 met Pia hier over.     ← Actie Marion 

 Marion heeft met de kwaliteitsfunctionaris gesproken over een enquête of 

behoeftepeiling onder ouders. Jaren geleden is er een enquête geweest en ze wil op 

zich wel weer zoiets opzetten, maar dan voor Hoera-breed, en niet voor elke locatie 

apart. Nu is het te druk met andere zaken, dus op korte termijn zal het niet gebeuren. 

 

 

2. Mededelingen 

 Cindy stopt met de oudercommissie. We bedanken Cindy hartelijk voor haar inzet al die 
jaren. Marion geeft nog een bloemetje ?     ←Actie Marion 

Iedereen wordt gevraagd op zoek te gaan naar een nieuw lid wiens kind(eren) op de 
BSO zitten.           ←Actie 

OC 

 Inge merkt op dat er ze het regelement oudercommissie tegenkwam op de website en 

daar verschillende dingen in las die de huidige OC niet/anders doet. O.a. het maken van 

een jaarverslag. Marion geeft aan dat dit de laatste jaren door geen enkele 

oudercommissie meer gedaan is. Zo voorlopig laten dus.  

 Marion geeft aan dat de OC de notulen zelf moet mailen naar het servicepunt t.a.v. M. 
Kerpen. Zij zet dit dan op de site.      ←Actie Inge 

Afgesproken wordt dat de notulen ter goedkeuring in een mapje in de mailbox van de 
OC komen te staan en naar Marion worden gestuurd.              ← Actie 

Inge(gedaan) 

Na akkoord kan het op de site geplaatst worden door bovenstaande. De website is 

ssc.unitus.nl. Inlog en wachtwoord zijn elders bekend gemaakt.    

      

 

3. Van Hoera voor de ouders 

 Morgen komen een journalist en fotograaf van Dagblad Trouw naar Hoera Maasbree 

omdat ze een stuk willen schrijven over het babyspecialistisch werken. Een groot 

compliment voor Hoera. 

 Hoera vraagt om advies over de tarieven van 2019. Het concept wordt uitgedeeld. 

Reden voor de verhoging van de tarieven zijn: 

◦ Wettelijke verhoging van de norm op de babygroep. Dit wordt 1 op 3. 

◦ Verplichte pedagogische coach; iedere fulltimer heeft recht op 10 uur begeleiding 

per jaar. 

◦ Scholing om kwaliteitsverhoging te borgen 

 De kinderopvang-toeslag wordt ook verhoogd. Hierdoor wordt het voor de meeste 

ouders  uiteindelijk niet duurder.  

 De rekentool op de site van Hoera wordt z.s.m. aangepast a.d.h.v. deze tarieven. 

 De OC gaat akkoord met de tarieven van 2019. 



 In de zomer heeft de GGD inspectie uitgevoerd bij Hoera Maasbree. Deze is positief 

verlopen. De enige opmerking die ze hadden had te maken met een hekje op de 

buitenspeelplaats. Dit wordt opgepakt. Het inspectierapport staat in de mailbox van de 

oudercommissie.  

 Er is behoefte aan extra (flexibel) personeel. Door de nieuwe functie van centraal 

planner en pedagogisch coach zullen er ook andere interne verschuivingen plaats gaan 

vinden. Het is lastig om goede krachten te vinden. Ook vanwege de aangescherpte 

kwaliteitseisen voor personeel.  

 De veiligheid en risico inventarisatie is nieuw leven in geblazen. In teamoverleggen 

worden bepaalde risico’s en oplossingen besproken. Zo wordt het thema ook levendig 

gehouden onder de medewerkers.  

 

4. Van ouders voor Hoera 

 De app zou gebruikersvriendelijker kunnen inzake het aanvragen van opvang. Cindy 

heeft bovendien last van dat ze regelmatig geen meldingen ontvangt over nieuwe 

berichten. Marion geeft aan dat dit is aangevraagd bij de maker van app (Connect) en 

dat zij regelmatig updates maken, dus hopelijk is het probleem snel opgelost. 

 De uitnodiging voor het peuter/kleuterplein was onduidelijk. Het was niet duidelijk wie 

er precies verwacht werd. Verder voelde Silvy zich daar verloren toen ze kwam kijken. 
Er was geen duidelijk aanspreekpunt. Marion koppelt dit terug    ←Actie 

Marion  

 De nieuwe themabrief is mooi gemaakt, leuk en overzichtelijk. Het ziet er professioneel 
uit. Tip; maak een kopje Rol van de ouders. Wat kunnen zij doen?  ←Actie 

Marion  

 Inge geeft aan dat er in de zomer ranja werd gegeven op de babygroep. Ook wordt er 

veel uit tuitbekers gedronken op de dreumesgroep, terwijl er uitgestraald wordt dat er 

geoefend wordt met open bekers. Dit is niet conform het voedingsbeleid wat een paar 

jaar terug is opgezet. Marion beaamt dit en pakt het op.    
 ←Actie Marion 

 De overdrachtsgesprekken worden als positief ervaren. Janneke geeft als tip voor de 

leidsters om ook vanzelfsprekende zaken te benoemen. Bv dat er op de dreumesgroep 

geen warme hapjes meer gegeven worden. Het idee wordt geopperd om een flyer te 

maken per groep, met de vaste ‘regels’. Die kan dan aan de ouder meegegeven 
worden←Actie Marion 

 Namen of afbeeldingen op de deur van iedere groep maken vind Marion niets. Iedere 

deur een andere kleur geven zou wel een idee zijn.  

 Op vraag wat de reacties waren op de presentjes van de Dag van de Leidster, geeft 

Marion aan dat Mariet hierover een bericht heeft gestuurd naar de app. Dit is echter 

niet aangekomen. Nagekomen bericht: in de mailbox van de oudercommissie staat wel 

een bericht van Mariet; een bedankje voor de attentie.  

 De OC prijst de snelle en duidelijke communicatie over de Stints. 

 

5. Volgende vergadering 

Maandag 14 januari 2019, 20.00h  


