
 

 
 
 
 
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 
 
Wanneer:  Maandag 22 oktober 2018 | 20.15 uur |  
Waar:   Hoera Kloosterstraat 
Uitgenodigd: Joyce Bouten, Nicole Philipsen, Janneke Absil, Inge Hesen en Petra Tielen 
 
 
1. Opening 
 
2. Verslag 14 mei 2018 (bijlage) 
 
3. Veiligheid en Gezondheid 

Is een continue proces. Soms moeilijk, veel bureaucratie. Hoera is bezig met een systeem om dit 
gemakkelijker te maken. (willen in november hiermee starten)  
 
Bij kinderdrome, komt er een nieuw concept, vooral gericht op buiten spelen. De buitenplaats is 
‘niet ingericht’. Kinderen kunnen hier met basis materialen, goed ravotten. 
 
Incident van de stint besproken. Goede en snelle communicatie na ongeluk. Er is nu geïnvesteerd 
in nieuwe auto’s. Hopen wel dat de stint terugkomt, mits deze helemaal veilig is. Is een 
gemakkelijk vervoermiddel. 

 
4. Tarieven 2019 

Er komt wel een prijsstijging, maar de percentages van de kinderopvangtoeslag worden ook 
verhoogd. Dus netto zijn ouders in de meeste gevallen voordeliger uit. Heel duidelijk gemaakt met 
brief en rekenvoorbeeld. 
Tarieven zijn door oudergeleding akkoord bevonden. 
Prijsstijging komt door betere kwaliteit in de opvang. Denkend aan babygroep. (leidsters 1 op 3 
baby) 
Ook moet er per 1 januari een HBO coach in dienst zijn. Hoera heeft nu 3 vacatures lopen voor 3 
HBO-ers. Deze wil Hoera breed inzetten. 
Ook komt er een staf medewerker, deze is verantwoordelijk voor de visie van Hoera. Ook deze 
persoon moet breed inzetbaar zijn. 
 
Hierdoor worden de kosten hoger, en is prijsstijging noodzakelijk.  
 

 
5. Ontwikkelingen 2018/2019 

a. Stand van zaken Dalton (certificering) 
In maart start de visitatie voor het team van Hoera in samenwerking met de liaan. Dit 
wordt tegen die tijd doorgesproken. Mieke Verstappen en Veronique Gielen zijn 
onderdeel van het Daltoncoordinatoren team van DKC De Liaan. 
 
Bevindingen buiten slapen kloosterstraat 
Reactie ouders zijn positief, soms wordt er terughoudend gereageerd. Maar over het 
algemeen werkt het echt heel goed. Er staan babyfoons bij en de winterslaapzakken 
zitten in de bestelling. 

b. Algemeen 
Baby en dreumes uit elkaar gehaald werkt goed, veel rustiger. De dreumes groep is 
nog zoekend naar ritme, komt nu langzaam.  
 
Op de Liaan zijn ze gestart met de 3+ groep. Activiteiten in samenwerking met 
kleuters in kleine stukjes aangeboden. Straks de overgang naar echte school veel 
gemakkelijker. 
 



 

 
 
 
Samenwerking met de Pas, loopt, tevreden. 
 

6. Plannen vergaderingen voorstel: 
 

a. 14 januari 
b. 11 maart 
c. 6 mei 
d. 24 juni (reserve) 

 
7. Rondvraag 

Nicole: zijn er nog reactie gekomen op onze voorstel ronde op de site? 
 
 

8. Sluiting 
 

 

 


