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Notulen: Hoera Gastouderopvang Oudercommissie 21-03-2022 

Notulist: Hilde Kooter-Dings 

 

Aanwezig namens Hoera: Ruth Manders, Marian Huys, Rudie Peeters (deel van de 

vergadering) 

 

Aanwezig namens vraagouders: Melanie Martens, Chantal Baars, Zeynep Sakabasi, Hilde 

Kooter-Dings  

 

Afwezig: Ellen Wulms 

 

Agenda: 

 

1. Opening en vaststellen notulist en voorstel rondje 

Ruth opent de vergadering en Hilde notuleert deze vergadering 

 

Chantal Baars en Zeynep Sakabasi stellen zichzelf voor. Hilde geeft aan dat de 

volgende vergadering haar laatste is en dat ze dan stopt als oudercommissie lid. 

 

2. Notulen overleg 23-03-2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 

Cadeautje Jenga wordt nog steeds uitgedeeld aan nieuwe vraagouders. 

 

Voor dat we overgaan naar de agenda punten licht Rudie de structuur van Unitus 

toe en hoe Hoera gastouderopvang hier binnen past. 

 

Rudie is bezig aan zijn laatste termijn als voorzitter van het BMK 

(Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang). Er zijn binnen de 

kinderopvang 2 branche verenigingen. 1 voor de commerciële en 1 voor de 

maatschappelijke organisaties. Omdat Hoera een stichting is en geen commercieel 

winstoogmerk heeft, is ze in staat een andere bedrijfsvoering te hanteren dan 

commerciële kinderopvang organisaties.  

 

Hoera heeft destijds vanwege het feit dat men een volwaardig 

kinderopvangaanbod wilde doen ervoor gekozen om uit te breiden naar 

gastouderopvang. Mede ook weer door de organisatievorm is dit mogelijk 

geweest. 

 

Vanuit zijn rol binnen het BMK geeft Rudie aan dat er op de achtergrond veel 

ontwikkelingen gaande zijn omtrent de kinderopvang en daarin ook de 

gastouderopvang. Het stelsel van de kinderopvangtoeslag is voor de lange termijn 

niet houdbaar.  

 

3. GGD controles gastouder  

Waar in het verleden de GGD zeer zelden langs kwam bij een gastouder hebben 

ze aangegeven deze controles op te voeren. Hoera heeft gastouders hierover 

geïnformeerd en ook een informatieblad gemaakt ter informatie. Zodat een 

gastouder weet wat te verwachten als de GGD inspecteur langs komt. 
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4. Hoera Gastouderopvang 

○ Feitjes en weetjes 

Op dit moment zijn er 55 actieve gastouders (en 2 in de pijplijn), er zijn 

190 vraagouders en 290 actieve contracten 

Scholings- en thema avonden voor de gastouders komen er weer aan. 

Vanwege corona heeft dit stil gelegen. Verplichte scholingen zoals die 

omtrent de Meldcode en EHBO zijn tijdens de corona periode wel 

doorgegaan. 

 

Voor nieuwe gastouders is het zo dat zij altijd hun eerste training de eerste 

keer meedoen met de training van de pedagogisch medewerkers van 

Hoera Kindercentra. 

 

○ Jaarverslag oudercommissie 2021 

Hilde geeft aan dat voor 2021 voor de laatste keer te doen. 

 

○ Dag van de gastouder 2022 

Budget is net zoals afgelopen jaar € 10.  

Ideëen die al genoemd worden zijn: 

- Bloemenpost (bijv. https://www.bloompost.nl/brievenbus-cadeaus) 

- Bloemenbon 

  

De oudercommissie belegt hier zelf nog een digitale vergadering voor op 

maandag 20 juni om 19:30 

 

5. Datum volgend overleg 

Maandag 3 oktober om 19:30 uur 

 

6. Rondvraag 

Hilde vraagt Ruth om nog een keer mee te kijken met het mailadres van de 

oudercommissie en geeft tevens aan dat dit het laatste jaar is dat ze deel 

uitmaakt van de oudercommissie. 

 

7. Afsluiting 
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