
  

 
  

 

 

 

 

Notulen oudercommissie Hoera gastouderopvang  

Datum: 28-5-2018 

Tijd: 19.30-21.00 uur 

 

Aanwezig: 

Jeroen van Buiten (Panningen) – jeroenvanbuiten@ziggo.nl 

Merel de Graef (Weert) – merel_de_graef@hotmail.com 

Marijke Leenders (Kessel) – marijkeleenders@hotmail.com 

Hilde Kooter (Kessel, gastouder aan huis) – mcj_kooter@hotmail.com 

Marian Huys (Bemiddelingsmedewerker GOO Hoera kindercentra) – 

m.huys@hoerakindercentra.nl 

Ruth Manders (Hoofd Servicepunt Hoera kindercentra) – r.manders@hoerakindercentra.nl 

 

1. Voorstellen / Kennismaken 

We starten met een voorstel- en kennismakingsrondje. 

 

2. Hoera gastouderopvang 

Hoera biedt alleen gastouderopvang (GOO) aan in de 4 gemeenten waarin we ook 

dagopvang/BSO locaties hebben. De GOO is een aanvulling op ons aanbod in de 

kindercentra. Het kind staat centraal. Met gastouderopvang kunnen we het kind een zo 

compleet mogelijk aanbod doen en het kind plaatsen op de plek waar hij/zij het beste past. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook ouders die meer flexibiliteit nodig hebben, dan onze 

kindercentra kunnen bieden. En ouders die bewust voor het kleinschalige kiezen. 

 

Hoera kindercentra is een financieel kerngezonde organisatie (een van onze kernwaarden). 

Vanuit onze visie is het dan ook niet belangrijk dat de tak gastouderopvang zichzelf 

‘terugverdiend’. Het is echt een onderdeel van het geheel. 

 

Zowel in de kindercentra als ook in de gastouderopvang is het momenteel heel moeilijk om 

aan goede medewerkers te komen. We gaan hiervoor aan de slag met het UWV en werken 

samen met andere kindcentra. 

 

Een kracht van Hoera GOO is dat men bij uitval van de gastouder (GO) altijd verzekerd is van 

opvang op een van onze kindcentra. We kunnen dit niet in de woonplaats garanderen, maar 

zullen altijd samen met de ouder op zoek gaan naar een passende oplossing. Belangrijk is dat 

de ouder in dit geval altijd schakelt met de bemiddelingsmedewerker. 

 

Ontwikkelingen 

 GOB Pinkelotje uit Maasbree heeft op 1 maart 2018 bekend gemaakt te stoppen per 1-

7-2018. Er zijn tot nu toe 4 gastouders en ongeveer 28 kinderen overgestapt naar 

Hoera.  

 Melanie Theeuwen heeft te kennen gegeven graag toe te treden tot de 

oudercommissie van Hoera GOO. Ze staat nu echter op het punt van bevallen en zal 

waarschijnlijk bij de volgende bijeenkomst aansluiten. 
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 Hoera biedt geen intern opleidingstraject voor de GO, maar wel diverse leerzame 

thema-avonden aan. Voor 2019 staan deze vrijwel allemaal in verbinding met onze 4 

kernwaarden: Sociaal betrokken, gezond, professioneel en diversiteit. We vinden de 

kwaliteit erg belangrijk en proberen met deze avonden de gastouders naar een hoger 

niveau te tillen. Er nemen zo’n 25 gastouders deel per avond. 2 avonden zijn 

verplicht: meldcode en EHBO. 

 Alle gastouders krijgen vanuit Hoera een weersbestendig bordje aangeboden met 

daarop ook hun eigen logo en/of naam. Daarnaast zijn we nog op zoek naar leuke 

welkomstgeschenken voor nieuwe gastouders, maar ook voor nieuwe vraagouders. 

 

 

3. Reglement oudercommissie 

Het reglement oudercommissie is via e-mail naar iedereen doorgestuurd. Er zijn op dit 

moment geen vragen over. Hilde en Jeroen hebben het nog niet doorgelezen en 

ondertekenen het document de volgende keer. Marijke en Merel ondertekenen het reglement 

ter plekke. 

 

Welke eisen worden er gesteld aan het jaarverslag van de oudercommissie? Ruth gaat dit 

navragen (actie RM). 

 

4. Verwachtingen 

Verwachtingen van de ouders: 

 Op de hoogte worden gehouden van wat er speelt 

 Meedenken op gebieden zoals werving, presentje dag van de GO etc 

 

Verwachtingen vanuit Hoera: 

 Meedenken 

 Klankbord zijn vanuit de vraagouders, wat leeft er? 

 Beheren van e-mail 

 Notulen bijeenkomsten 

 

5. AVG 

We zijn erg druk bezig met AVG. Binnen Unitus (de koepel waaronder Hoera valt) is er een 

projectgroep AVG opgericht. Vanuit Hoera is er 1 persoon die zitting heeft in deze 

projectgroep.  

 

Op onze website is het privacyreglement te vinden. Daarnaast zijn we bezig met het 

uitzoeken of een verwerkingsovereenkomst tussen Hoera en gastouder en tussen gastouder 

en vraagouder noodzakelijk is. Dit is op dit moment nog onduidelijk. 

 

Uiteraard gaan we gastouders begeleiden hierin. De bemiddelingsmedewerkers gaan in ieder 

geval werken met Ipads, waardoor papieren contracten en dossiers overbodig worden. 

 

6. Afspraken 

 We komen 2x per jaar bij elkaar en indien nodig vaker. Volgende bijeenkomst is op 

19-9-2018 om 19.30 uur. 

 Tussentijds wordt er via e-mail gecommuniceerd indien er relevante ontwikkelingen 

zijn. Wanneer er dan behoefte is aan een extra bijeenkomst, wordt deze gepland. 

 Ouders worden op hoogte gesteld van de oudercommissie (actie MH). 

 Er wordt een e-mailadres aangemaakt voor de oudercommissie: 

oudercommissie@goo.hoerakindercentra.nl. Jeroen gaat deze beheren en ontvangt 

hiervan de inloggegevens. 

mailto:oudercommissie@goo.hoerakindercentra.nl
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 3e donderdag in september is het dag van de GO, graag meedenken. Kosten hiervoor 

bedragen maximaal € 5,00 per gastouder. 

 Het overzicht op de website mag completer en ook mogen de gastouders hier meer in 

gestuurd worden, zodat er meer eenheid ontstaat. Wellicht een vast format maken en 

gastouders hier ook bij helpen. De ene gastouder is hier heel goed in, de andere niet, 

terwijl dat natuurlijk niks zegt over de kwaliteit van de gastouder (actie MH). 

 Wellicht een keer alle vraagouders en gastouders bij elkaar brengen.  

 

7. Agendapunten volgende bijeenkomst 

Volgende keer staan in ieder geval op de agenda: 

 Bureaukosten 2019 

 Werving 

Agendapunten kunnen aangeleverd worden bij Marian Huys. 

 

Volgende bijeenkomst 19-9-2018 19.30 uur Kerkstraat 32 

 


