OC locaties Ell en Ittervoort
Jaarverslag 2018 Oudercommissie (OC) locatie Grathem
Inleiding
Bij deze willen wij u het jaarverslag over 2018 presenteren van de oudercommissie locatie
Grathem 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 de OC heeft georganiseerd. We hopen dat we daarmee
meer inzicht kunnen geven in wat de OC doet en waarom zij van belang is voor de kwaliteit
van de kinderopvang van Hoera kindercentra.
Vergaderingen, samenstelling en bereikbaarheid OC
De OC heeft in 2018 viermaal vergaderd. De eerste twee vergaderingen, in schooljaar 20172018 waren nog samen met Ell en Ittervoort. Deze vonden plaats in het bijzijn van
clustermanager Sandra Leijssen. Vanaf schooljaar 2018-2019 is Grathem zelfstandig verder
gegaan, onder leiding van clustermanager Kim Hanssen. Bij het sluiten van het verslagjaar
bestond de OC uit 3 leden. In de vergaderingen is over en weer in alle openheid gesproken.
Aan het begin van elke vergadering wordt telkens een notulist gekozen (roulatie). De punten
kunt u teruglezen in de verslagen van de OC en staan ook benoemd onder de
adviezen/informatie verstrekking.
De vergaderdata waren in 2018:
- 21 februari 2018 in Ell
- 23 mei 2018 in Ell
- 12 juni 2018 in Ittervoort
- 9 oktober 2018 in Ittervoort
De OC
-

bestond aan het einde van het verslagjaar uit:
Chantal Smeets
Femke van Heugten
Fyrosée Ramakers

Iedereen ouder/verzorger kan suggesties, vragen of klachten rechtstreeks doorgeven aan
deze personen, via de emailadressen per locatie (zie hieronder) of via email
info@hoerakindercentra.nl
In 2018 zijn er geen mails/vragen van ouders binnengekomen, anders dan van de leden van
de OC.
Reglement
Ook in 2018 is het reglement van de OC geactualiseerd en opnieuw ondertekend.
Afgesproken is, om dit reglement jaarlijks na te lopen, waar nodig te herzien en ieder jaar te
laten ondertekenen, door de dan zittende leden van de OC.
Adviezen/informatie verstrekking
De OC heeft afgelopen jaar gevraagd en ongevraagd advies gegeven en informatie
ontvangen over onder andere de volgende lokale ontwikkelingen:
- Clusterstructuur Leudal
- Ervaringen Hoera ouderportaal
- GGD-inspectie Grathem (maart 2018)
- Werven nieuwe oudercommissie leden
- Dag van de leidsters (donderdag 20 september)
- Thema avond 2018 "Hoog Sensitiviteit"
- Veiligheid- en gezondheidsbeleid
- Wijzigingen IKK 2019
- Personele bezetting
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Samenwerking met kleuters
Vernieuwd veiligheid/gezondheidsbeleid
Beschikbaarheid van woensdag en vrijdag BSO
Groepsfotos, pasfoto’s, broertjes/zusjes
Nieuwe Hoera app
Afscheid Judith Pinxten

Jaarlijkse ouderavond / thema-avond
De thema-avond van 2018 heeft plaatsgevonden op 06 juni in Ell en het thema was “ hoog
sensitief kind”. Er waren 25 ouders/verzorgers aanwezig. De avond was heel informatief, het
onderwerp en de speerpunten heel herkenbaar en is als zeer prettig ervaren.
Klachten
Er zijn in 2018 geen klachten binnengekomen bij de OC.
Activiteiten
De OC heeft op de “dag van de leidster” (september) de leidsters in het zonnetje gezet door
het geven van een klein presentje.
Tot slot
Afgelopen jaar heeft de OC met veel plezier en vertrouwen samengewerkt met de
medewerkers van Hoera. Op deze manier hebben we gezorgd voor een goed beleid en
activiteiten rondom de opvang van jullie en onze kinderen.
De OC kijkt vol vertrouwen vooruit naar een nieuw jaar.
Namens de OC, Chantal Smeets, Femke van Heugten en Fyrosée Ramakers
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