
 

 

Jaarverslag 2019 oudercommissie (OC) locatie Weert Leuken  

   

Inleiding:   

Bij deze willen wij u het jaarverslag van 2019 presenteren van de oudercommissie locatie 

Weert Leuken van Hoera kindercentra (hierna OC genoemd). Dit om ouders, verzorgers en de 

GGD te laten zien waarover de OC heeft vergaderd, welke adviezen gevraagd en ongevraagd 

zijn uitgebracht en welke activiteiten door de OC georganiseerd zijn. We hopen hiermee meer 

inzicht te kunnen geven in wat de OC doet en waarom zij van belang is voor de kwaliteit van 

de kinderopvang van Hoera Kinderopvang.   

  

Vergaderingen:   

De OC heeft in 2019 in totaal 4 x vergaderd. Dit telkens in het bijzijn van clustermanager 

Sandra Leijssen. De data waarop vergaderd is, zijn: 29 januari, 9 mei, 9 oktober en 19 

november.    

Alle groepen (baby’s, dreumesen, peuters en BSO) zijn vertegenwoordigd met uitzondering 

van BSO buitengewoon niet (er lijkt vanuit deze ouders ook geen behoefte te zijn.)  

 

In de vergaderingen is over en weer in alle openheid gesproken over onder meer de lancering 

van het ouderportaal, de GGD-inspectie, de scholing van babyspecialisten, de 

groepssamenstelling- en grootte, de verbouwing van de kinderopvang, de nieuwe locatie van 

de BSO en het activiteitenaanbod, voeding, buiten spelen, vaccinatiegraad, de personele 

bezetting, gebruik overschoenen babygroep, de wijziging van tarieven, en de regels rondom de 

wetgeving IKK.  

  

Samenstelling en functies binnen de OC:   

De OC bestond in 2019 uit:   

Dana van den Boorn,  (Voorzitter) (tot november 2019)  

Marja (tot november 2019)  

Anja Litjens (tot november 2019)  

Katrien Kouters,  

Linda Onckels   

Cindy Palmen   

Ilse Graat (tot november 2019)  

Esther van de Vorst (vanaf november 2019)  

Suzanne Houben (vanaf november 2019)  



 

 

Els Loven (vanaf november 2019)  

  

Bereikbaarheid van de OC:   

Iedereen kan vragen, suggesties en klachten rechtstreeks doorgeven aan de leden van de OC 

of via het email adres:   

leuken@ouder.hoerakindercentra.nl   

  

Inspraak OC:   

Iedere (grote en kleine) wijziging in pedagogische plannen/ aanpak, moet gezien worden door 

de OC. De OC wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van wijzigingen. Belangrijke 

wijzigingen worden besproken tijdens de OC – vergaderingen.   

  

Advies:   

De OC heeft afgelopen jaar officiële adviezen uitgebracht met betrekking tot de 

groepssamenstelling (0-4 jaar) en locatie van de BSO voor de groepen 1 t/m 3.   

Het GGD-inspectierapport is besproken.    

Overige belangrijke zaken zijn geweest: de aanpassingen van het ouderportaal, de wijzigingen 

betreffende de BSO, de wijziging van de tarieven.  

Klachten:   

In 2019 zijn geen klachten binnengekomen bij de OC.    

  

Activiteiten:   

De OC heeft geen activiteiten georganiseerd, maar is aangesloten bij een activiteit in 

Nederweert.  

  

Tot slot:    

De OC heeft er eind 2019 nieuwe leden bij gevonden, ook komend jaar zal er gekeken moeten 

worden naar de beschikbaarheid van ouders om alle groepen te vertegenwoordigen. We 

hebben in 2019 opnieuw met plezier en vertrouwen samengewerkt met de medewerkers van 

Hoera. Hierdoor kunnen wij zorgdragen voor een goed beleid rondom de opvang van jullie en 

onze kinderen.   

Wederom kijkt de OC  vol vertrouwen uit naar een nieuw jaar!   

   

Namens de OC,   

Suzanne Houben-Stokbroeks  

mailto:heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl

