
Jaarverslag Oudercommissie Hoera Kindercentra  

Locatie Kessel en Kessel-Eik 2019 

 

1. Inleiding 

Bij deze presenteren wij het jaarverslag 2019 namens oudercommissie Hoera, locatie Kessel 

en Kessel-Eik. Dit jaarverslag is er om ouders/verzorgers en de GGD op de hoogte te brengen 

waarover de oudercommissie (OR) heeft vergaderd en waarover adviezen gevraagd en 

ongevraagd zijn uitgebracht. Wij hopen daarmee meer inzicht te geven in wat de 

oudercommissie doet en waarom dit van belang is voor de kwaliteit van de kinderopvang 

(KDV, voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (BSO).  

 

2. Vergaderingen 

De oudercommissie heeft in 2019 zes keer vergaderd in het bijzijn van de clustermanager i.o. 

(Elise Stroeken).  

De vergaderingen worden altijd opgestart met de MR van IKC LEEF.  

Hier worden de gezamenlijke punten doorgesproken. Daarna gaan de MR van LEEF en de 

OR van Hoera apart verder.  

 

Vaste punten die geagendeerd worden: 

- Notulen van de vorige bijeenkomst 

- Nieuws vanuit Hoera 

- Jaaragenda 

- Punten vanuit ouders 

Per vergadering komen er vanuit de jaaragenda verschillende punten voorbij. Dit is afhankelijk 

van wat er via ouders binnenkomt of waarover advies moet worden uitgebracht.  

De notulen en inhoud van deze vergaderingen kunnen jullie vinden op de website van Hoera.  

www.hoerakindercentra.nl --> Hoera kindercentra --> oudervertegenwoordiging.  

 

3. Samenstelling en bereikbaarheid van de oudercommissie 

In de oudercommissie zit vertegenwoordiging van ouders van de locatie Kessel. Zowel van de 

dagopvang/peuterprogramma als van de buitenschoolse opvang.  

Er is op dit moment geen lid van Kessel-Eik (na herhaaldelijke vacatures), maar ouders 

kunnen zich met punten melden bij de andere leden. Bij interesse kunnen ouders zich 

aanmelden om zitting te nemen in de raad.  

 

De agenda werd in 2019 door de clustermanager samengesteld. De notulen werden gemaakt 

door een lid van de oudercommissie.  

 

De samenstelling was in 2019 als volgt:  

Gemma Kooter 

Joyce Beerens 

Linda Burhenne 

Renee van de Bool  

 

De oudercommissie is voor iedereen  per e-mail  bereikbaar voor vragen, suggesties of 

klachten op onderstaand emailadres: 

kessel@ouder.hoerakindercentra.nl 

http://www.hoerakindercentra.nl/
mailto:kessel@ouder.hoerakindercentra.nl


 

4. Adviezen/ informatieverstrekking 

De oudercommissie heeft informatie ontvangen en advies gegeven over onder andere de 

volgende ontwikkelingen en beleidszaken. 

 

- De GGD inspectie rapporten van Kessel en Kessel-Eik,  

- Aanbod en tarieven 

- Pedagogisch klimaat 

- Personele bezetting 

- Overgang van KDV naar basisschool 

- Veiligheid en gezondheidsbeleid 

- Ouderportaal,  

- Aanbod BSO in vakantieweken  

- Nieuwe indeling van de VVE uren 

 

5. Tot slot 

De oudercommissie heeft in 2019 een prettige samenwerking ervaren met de leidinggevende 

en pedagogisch medewerkers van Hoera kindercentra Kessel en IKC LEEF. 

 

Door de nieuwe samenstelling van Hoera en het IKC LEEF is de rol van de oudercommissie 

de afgelopen jaren anders geweest. Nu IKC LEEF goed loopt is in 2019 besproken hoe de 

oudercommissie in de toekomst opnieuw vorm te geven. Hier gaan we in 2020 mee verder.  

 

We kijken vol vertrouwen het nieuwe jaar tegenmoet met wederom een prettige 

samenwerking.  

 

Namens de oudercommissie Hoera Kessel en Kessel-Eik 


