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Oudercommissie Hoera gastouderopvang  

 

Datum  : 19 september 2018  

Tijdstip  : 19.30-21.00 uur  

Locatie  : Hoofdkantoor Hoera kindercentra – Kerkstraat 32, Panningen  

Bijeenkomst  : 2  

 

Afmelding: Hilde Kooter en Ruth Manders 

 

1. Merel de Graef notuleert.  

 

2. Notulen 

De notulen van 28 mei 2018 zijn vastgesteld. Hierbij twee opmerkingen: 

- Melanie Teeuwen schrijf je zonder ‘h’. 

- De ontwerpen voor de herkenningsbordjes voor de gastouders zijn klaar en 

gaan de komende tijd uitgerold worden.  

 

3. Ondertekenen reglement oudercommissie door aanwezigen commissieleden. 

Melanie neemt het reglement mee naar huis om dit eerst nog goed door te lezen.  

 

4. Aanbod en tarieven en rekentoolwebsite: op de website is een rekentool geplaatst 

gebaseerd op de proefberekening zoals je deze op www.toeslagen.nl kunt maken 

maar dan uitgebreider. Hier was behoefte aan vanuit de gebruikers van de opvang 

en vanuit Hoera; zo kan iedereen snel zien wat de opvang netto gaat kosten. 

 

De bureaukosten voor gastouderopvang worden in 2019 bij Hoera niet verhoogd. 

Dit dient nog even intern te blijven en wordt later naar ouders gecommuniceerd. 

De gastouder zelf bepaalt haar eigen uurtarief en zullen iedereen hierover tijdig 

informeren. Een eventuele kostenverhoging komt derhalve volledig ten goede aan 

de gastouder. 

 

5. Ideeën en tips m.b.t. werving van gastouders: er wordt al veel gedaan door Hoera 

om ouders te stimuleren om als gastouder aan de slag te gaan. Dit levert tot nu 

toe echter onvoldoende aanbod op waardoor het lastig wordt om voor elk kind een 

passende gastouder te vinden. 

 Er is geopperd om vacatures uit te zetten via de bekende vacaturesites, ook al 

komt iemand niet direct in loondienst. Er wordt uitgezocht of dit mag en kan.  

 Andere tips zijn om contact te leggen met scholen en afgestudeerde 

studenten, contact te leggen met UWV of gemeenten om te kijken of mensen 

vanuit de uitkering zich om kunnen scholen.  

 

Voor de zomer is er een leer/werktraject gestart samen met Gilde Opleidingen om 

mensen op te leiden voor de BSO, omdat we ook daar tekort hebben. 

 Komend jaar wordt met de gastouders gewerkt aan een goede basis waarbij zij 

gestimuleerd worden om het verhaal van Hoera uit te dragen en als ambassadeur 

andere mensen geïnteresseerde te maken.  

 

6. Dag van de gastouder: de 3e donderdag van september is het altijd dag van de 

gastouder. In maart 2019 komt dit terug op de agenda zodat de oudercommissie 

iets kan organiseren. Het budget voor een cadeautje is € 5,-.  
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7. Thema-avonden voor gastouders en vraagouders: in 2019 wordt er aandacht 

besteed aan de visie en kernwaarden (gezondheid, sociaal betrokken, diversiteit 

en professioneel) De komende periode worden er weer verschillende thema-

avonden georganiseerd.  

 

8. Datum volgend overleg: 13 maart 2019 om 19.30 uur, Kerkstraat 32 te 

Panningen 
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