Oudercommissie Hoera Weert, IKC Leuken
Jaarverslag 2017
1. Inleiding
Bij deze presenteren wij u het jaarverslag namens de oudercommissie Hoera
Leuken over het jaar 2017. Dit jaarverslag is er om ouders/verzorgers en de GGD
op de hoogte te brengen waarover de oudercommissie heeft vergaderd, welke
adviezen er gevraagd en ongevraagd zijn uitgebracht en welke activiteiten er door
de oudercommissie zijn georganiseerd in dit jaar.
We hopen dat we u daarmee meer inzicht kunnen geven in wat de
oudercommissie doet en waarom zij van belang is voor de kwaliteit van de
kinderopvang.
2. Vergaderingen
De oudercommissie heeft in het afgelopen jaar 4 maal vergaderd, alle keren in
aanwezigheid van de Clustermanager Sigrid Seerden.
Vaste punten die geagendeerd worden zijn:






Notulen van de vorige bijeenkomst
Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen
Nieuws vanuit Hoera kindercentra Leuken
Nieuws vanuit de Pedagogisch Medewerkers
Activiteiten

Per vergadering werden daarnaast verschillende punten besproken, afhankelijk
waar advies over uitgebracht moest worden of welke activiteit op het programma
stond. Tevens zijn er enkele thema’s besproken zoals het GGD inspectierapport,
de komst van de assistent leidinggevende, IKK besluit, voeding, prijzen
kinderopvang voor 2018, dag van IKC en de kinder-EHBO avond.
4. Samenstelling en bereikbaarheid oudercommissie
In de oudercommissie zitten vertegenwoordigers van Hoera Kindercentra van de
locatie Leuken, zowel van de dagopvang/peuterprogramma als de BSO St. Job.
De voorzitter van de oudercommissie verzamelt de agendapunten en stelt de
agenda samen. De notulen worden om toerbeurt verzorgd door een van de
aanwezigen.
De samenstelling in 2017 was als volgt:





Dana van den Boorn (voorzitter)
Patricia Pepels
Anja Litjens
Marja Daems

We hebben afscheid genomen van Diana Nouwen en we hebben Danielle Kirkels
en Katrien Steijvers welkom geheten als OC leden.

De oudercommissie is voor iedereen per email bereikbaar voor vragen,
suggesties of klachten op onderstaand e-mailadres:
leuken@ouder.hoerakindercentra.nl

5. Adviezen / informatie verstrekking
De oudercommissie heeft advies gegeven en informatie ontvangen over onder
andere de volgende ontwikkelingen en beleidszaken:
 GGD inspectie:
Hoera Leuken(KDV en BSO St. Job) zijn beiden zeer positief beoordeeld door de
GGD in hun rapport!
 Advies over de tarieven voor het jaar 2018
 Voedingsadvies
 Ouderportaal
 Openstelling BSO op de woensdag en vrijdag
 Breng en haaltijd op de woensdag bij de dagopvang
6. Activiteiten
 Maart 2017: Er is een kinder-EHBO avond georganiseerd door Dana van
den Boorn voor ouders/verzorgers en PM-ers. Helaas was er een lage
opkomst.
 Dag van IKC: De pedagogisch medewerksters zijn door de leidinggevende
van Hoera Kindercentra in het zonnetje gezet voor hun inzet en de goede
zorgen voor alle kinderen. Zij ontvingen een attentie en mooie creaties die
door de kinderen gemaakt zijn.
 November 2017: Ontbijt voor de kinderen samen met opa's en oma's.
7. Tot slot
De oudercommissie heeft in 2017een prettige samenwerking geëvenaard met de
leidinggevenden en pedagogisch medewerksters van Hoera Kindercentra.
Dankzij deze samenwerking hebben we voor een goed beleid en leuke
activiteiten gezorgd rondom de opvang van onze kinderen.
De oudercommissie kijkt vol vertrouwen uit naar een nieuw jaar met daarin
wederom een prettige samenwerking.
Namens de oudercommissie Hoera Leuken,
Dana van den Boorn
Voorzitter

