
 

 
 

 

 
 

 
 

Oudercommissie Hoera kindercentra Nederweert 
Locatie: IKC De Kerneel 

Jaarverslag 2018-2019 
 

 

1. Inleiding 
Bij deze willen wij u het jaarverslag presenteren van de oudercommissie van Hoera 
kindercentra Nederweert, locatie IKC De Kerneel.  
Dit jaarverslag is er om aan te tonen waarover de oudercommissie heeft vergaderd en 

welke adviezen in 2018-2019 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 kindercentra. 
 

 

2. Reglement 
Vanuit iedere groep van Hoera kindercentra Nederweert (dus BSO, peutergroep en de 

baby-dreumes groep) is minimaal één ouder voor de OC beschikbaar. 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 oudercommissie. 
 

 

3. Vergaderingen 
 Verslag van de vorige bijeenkomst 
 Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen 
 Nieuws vanuit Hoera kindercentra Nederweert 
 Nieuws vanuit de groep (hoe gaat het nu….?) 
 (Geplande) activiteiten en evaluatie 
 Rondvraag en nieuwe vergaderdatum. De vergaderdata worden aan het einde van 

elk schooljaar vastgelegd voor het komend schooljaar door voorzitster en 

leidinggevende. 
 Jaarlijks wordt besproken: inspectierapport GGD, prijsveranderingen, het 

pedagogisch klimaat, openingstijden in algemene zin en voeding.  
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 Hoera kindercentra IKC de Kerneel.  
De samenstelling in 2018-2019 was als volgt: 

 Lieke Castro-Smeets voorzitster 

 Linda van Nieuwenhoven-Houtappels 

 Hanneke Sijben 

 Suzanne Op ‘t Roodt 

 

 

 

 



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 wordt. 

 De locatie IKC De Kerneel is opgesplitst in een babygroep (0-1,5 jaar), een 

dreumesgroep (1,5- 3jaar) en peutergroep (2-4 jaar). 

 Erna heeft ons bijgepraat over de aanstaande veranderingen aangaande de IKC 

Nederweert.  

 We hebben kennisgemaakt met de leden van de MR van De Kerneel en een aantal 

vergaderingen samen gestart.  

 De eventuele nieuwe inrichting van de lokalen. 

 De nieuwe wetgeving bij de babygroep (1 op 3). 

 De bijscholing en expertise van babyhechting en bevordering van 

spelbetrokkenheid. 

 

 

 

6. Activiteiten 
In 2018-2019 zijn er door de oudercommissie een aantal kleine activiteiten 

georganiseerd, zoals De Houtsberg familiedag en de schoolfotograaf (ism IKC De 

Kerneel) 

Ook hebben we afgelopen jaar een thema-avond georganiseerd om ouders en andere 

belangstellenden een kijkje te geven hoe PM’ers bijscholing krijgen bij babyhechting en 

spelbetrokkenheid.  

Bovenstaande activiteiten worden geëvalueerd en krijgen het nieuwe schooljaar een 

vervolg. 

 

 

7. Tot slot 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen een aantal leden plaatsmaken voor nieuwe 

leden. We zijn nu al op zoek naar nieuwe leden. 
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