Oudercommissie Hoera Nederweert
Jaarverslag 2016
1. Inleiding
Bij deze willen wij u het jaarverslag presenteren van de oudercommissie van Hoera
Nederweert.
Dit jaarverslag is er om te laten zien waarover de oudercommissie heeft vergaderd en
welke adviezen in 2016 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
Kindercentra.
2. Reglement
De clustermanager legt aan nieuwe leden uit wat een oudercommissie zoal inhoudt aan
de hand van de volgende stukken:
 Oudervertegenwoordiging en inspraak bij Hoera Kindercentra;
 Reglement Lokale Oudercommissie Hoera Kindercentra;
Vanuit iedere groep van Hoera Nederweert (dus BSO, peutergroep en de baby
dreumesgroep) stelt minimaal één ouder zich voor de OC beschikbaar. Het reglement van
de oudercommissie wordt jaarlijks ondertekend.
3. Vergaderingen
De oudercommissie heeft het afgelopen jaar 4 keer vergaderd in aanwezigheid van de
clustermanager van Hoera Nederweert. De vergaderingen hebben plaatsgevonden in:
april, juni, september en november
Vaste vergaderpunten zijn:
 Verslag van de vorige bijeenkomst
 Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen
 Nieuws vanuit Hoera Nederweert
 (Geplande) activiteiten en evaluatie
Per vergadering werden daarnaast verschillende punten besproken, afhankelijk van waar
advies over uitgebracht moest worden of welke activiteit op het programma stond. Dit
ging o.a. over voeding, openingstijden, pedagogisch beleid etc.
4. Samenstelling oudercommissie
In de oudercommissie zitten vertegenwoordigers van Hoera Kindercentra van de
verschillende locaties binnen IKC de Kerneel. Er is 1 voorzitter en de notulen worden
gemaakt door een vaste notulist.
De samenstelling in 2016 was als volgt:
 Carly Stroomer (voorzitter sinds april 2016)
 Yvonne Kuppens
 Hanneke Sijben
 Mirjam Bollen(vertegenwoordigster van Hoera kindercentra locatie de Äpekopkes
Budschop)
 Inge Plomp
 Kirsten Schramm
 Lieke Castro
5. Adviezen / informatie verstrekking

De Oudercommissie heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven en informatie
ontvangen over onder andere de volgende lokale ontwikkelingen en beleidszaken:
 Wij als oudercommissie kennen het adviesrecht op het vaststellen van het beleid.
Dit betekent dat meermaals per jaar het pedagogisch beleidsplan met de leden
van de oudercommissie besproken word
 De groep Eigen Wijsje raakte begin dit jaar erg vol met dagopvang kinderen. De
groep Upke dupke met alleen het peuterprogramma raakte juist leger. Hierdoor
zijn er kinderen van Eigen Wijsje naar Upke Dupke gegaan waardoor Upke Dupke
ook dagopvang is gaan bieden. Later in het jaar zijn de groepen nog meer gaan
samenwerken. Dit bevorderd ook de samenwerking tussen de pedagogisch
medewerker van beide groepen.
 Pedagogisch Medewerkers met niveau 3 hebben de scholing niveau 4 aangeboden
gekregen. Ook hebben alle medewerkers een scholing gehad om referentie niveau
3F wat betreft Nederlandse taal te behalen.
 Er is een 'nieuwe' hoera-locatie geopend in BS de Bongerd. Deze was er al i.v.m.
de huisvesting van Hoera-locatie Laar tijdens een verbouwing. Nu zijn deze
kinderen weer terug op hun eigen locatie maar Hoera mag doorgaan met opvang
bieden op deze locatie. Hier wordt een 0-4 groep opgevangen en BSO.
 Clustermanagers zijn de opleiding "Leider IKC" gaan volgen.
 Kindaantallen in Budschop lopen wat terug. Om VVE gecertificeerd te blijven is het
nodig om 10 uur per week een groep te draaien. Daarom is er gekozen om
meerdere malen per week open te zijn met kleinere groepen.
 BSO-leidsters gaan een cursus "Oog voor interactie" volgen.
6. Activiteiten
In April hebben we op de groep Olleke Bolleke geholpen bij het realiseren van een aantal
Opa- en oma-ochtenden.
Op 22 mei hebben we een familiedag georganiseerd. Vanwege slechte weersverachtingen
is deze verplaatst naar 11 september. Toen kon de familiedag wel doorgaan.
Een attentie i.v.m. de dag van de leidster is dit jaar in samenwerking met school
geregeld als dag van de IKC-medewerker.
In juli hebben ouders de pedagogisch medewerkers geholpen met het opknappen van de
speelplaats van de peuters.
Als oudercommissie staan we vooral voor de belangenbehartiging van ouders en kinderen
binnen Hoera Nederweert. Daarnaast willen we graag activiteiten organiseren voor
ouders en kinderen en ouders informeren over ontwikkelingen binnen Hoera kindercentra
7. Tot slot
2016 was een jaar waarin de oudercommissie heeft kunnen meedenken en adviseren
over de kwaliteit van Hoera Nederweert. Daarin is goed samengewerkt met de
clustermanager.
Namens de Oudercommissie Hoera Nederweert,
Carly Stroomer - van Meer - voorzitter

