
 
Jaarverslag 2019 Oudercommissie Hoera Gastouderopvang 

 

1. Inleiding 

Bij deze willen wij u het jaarverslag presenteren van de oudercommissie van Hoera 
Gastouderopvang. Dit jaarverslag is er om aan te tonen waarover de oudercommissie 
heeft vergaderd en welke adviezen er in 2019 gevraagd en ongevraagd zijn uitgebracht. 
We hopen dat we daarmee meer inzicht kunnen geven in wat de oudercommissie doet en 

waarom zij van belang is voor de kwaliteit van Hoera Gastouderopvang. 
 

2. Reglement 

In het reglement zijn geen aanpassingen aangebracht sinds vorig jaar. Afgesproken is 
dat nieuwe leden bij toetreding tot de commissie het reglement ondertekenen. 

 

3. Vergaderingen 

De oudercommissie heeft het afgelopen jaar 2 keer vergaderd in aanwezigheid van het 
hoofd Servicepunt Hoera Kindercentra en één van de bemiddelingsmedewerksters.De 
vergaderingen hebben plaatsgevonden in: maart en augustus 
Vaste vergaderpunten zijn:   

● Verslag van de vorige bijeenkomst   

● Nieuws vanuit Hoera Gastouderopvang   

● Nieuws binnengekomen bij de oudercommissie   

Jaarlijks wordt besproken:  
● prijsveranderingen,  

● het pedagogisch klimaat,  

Per vergadering werden daarnaast verschillende punten besproken, afhankelijk van waar 
advies over uitgebracht moest worden of welke activiteit op het programma stond 

4. Samenstelling oudercommissie  

In de oudercommissie zitten vertegenwoordigers van het gehele werkgebied van Hoera 
Gastouderopvang.  
De samenstelling in 2019 was als volgt:   

● Jeroen van Buiten 

● Marijke Leenders 

● Melanie Teeuwen 

● Hilde Kooter-Dings 

5. Adviezen / informatie verstrekking  

De Oudercommissie heeft meegedacht en gevraagd en ongevraagd advies gegeven en 
informatie ontvangen over onder andere de volgende ontwikkelingen en beleidszaken: 

● Hoe gastouders te werven binnen het werkgebied van Hoera Gastouderopvang 

● Meedenken in presentje dag van de leidster 

● Onderwerpen voor thema-avonden voor zowel gast- als vraagouders 

● Mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van gastouders 

● Mogelijkheden om gastouders te ondersteunen bij uitoefenen van hun activiteiten 

● Pedagogisch beleid en kwaliteitskader van Hoera Gastouderopvang 



 
 

6. Tot slot  

2019 was het eerste volledige kalenderjaar voor de oudercommissie van Hoera 
Gastouderopvang. Wij zijn als oudercommissie zeer goed gehoord en betrokken door 
mee te kunnen denken en adviseren over de kwaliteit van Hoera Gastouderopvang. 
Daarin is goed samengewerkt met de de bemiddelingsmedewerksters en hoofd 
Servicepunt van Hoera.  

 
Namens de Oudercommissie Hoera Gastouderopvang, 
Hilde Kooter-Dings 
 

 

 

 

 


