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Agenda oudercommissie Hoera Gastouderopvang  

 

 

Datum  : 6 maart 2023  

Aanvang : 19.30 uur 

Locatie : Kerkstraat 32 te Panningen 

Bijeenkomst : 2023.01 

 

Uitgenodigd: Melanie Martens, Ellen Wullems, Chantal Baars en Zeynep Sakabasi 

 

Afgemeld: Zeynep Sakabasi (neemt niet meer deel aan de oudercommissie), Ellen 

Wullems  

 

Vanuit Hoera Gastouderopvang sluiten Marian Huys (bemiddelingsmedewerker) en Ruth 

Manders (Hoofd Servicepunt) aan. 

 

Notulen 
 

1. Opening en vaststellen notulist 

Ruth opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We zijn in een 

kleine setting, maar toch belangrijk om het te laten doorgaan. Vorig overleg (okt 

2022) is vanwege veel afwezigen geannuleerd. 

 

2. Notulen overleg 21-03-2022 

Notulen zijn vastgesteld en staan op de website. 

 

3. Nieuwe leden oudercommissie en ondertekenen reglement 

Wat houdt de oudercommissie eigenlijk in? Welke toegevoegde waarde hebben we 

en wat kunnen we brengen? 

 

Als Hoera gastouderopvang zijn we verplicht een oudercommissie te hebben. Wij 

nemen de oudercommissie mee in ontwikkelingen en keuzes die wij als 

organisatie maken, zodat ook de leden van de oudercommissie hier advies over 

kunnen geven. Wij vinden het belangrijk ouders te betrekken en te informeren.  

 

De oudercommissie is een zelfstandig orgaan dat alle ouders vertegenwoordigt. 

Hoera faciliteert, de oudercommissie organiseert. De oudercommissie bepaalt zelf 

haar werkwijze. 

 

We starten met voorstellen. Wij zijn we, wat doen we, waar zijn we voor? Chantal 

en Melanie maken een opzet en mailen dit aan Ruth. Ruth giet dit in Hoera format 

en vervolgens mailen we dit aan alle ouders. 

 

Taken: 

• 2x per jaar vergadering 

• Dag van de gastouder 

• Mailbox 

• Jaarverslag (dit is niet verplicht vanuit de Wet Kinderopvang (Ruth heeft 

navraag gedaan bij de GGD) 
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4. Hoera Gastouderopvang 

o Feitjes en weetjes 

50 gastouders, 209 gezinnen met 294 contracten 

 

o Evaluatie dag van de gastouder 2022 en afspraken 21 september 2023 

Het moet een brievenbuspakketje zijn, oudercommissie regelt dit. Betaling 

via Hoera 10,- per gastouder. 

 

5. Algemene voorwaarden Gastouderopvang  

Toegelicht dat we vanaf nu willen gaan werken met de algemene voorwaarden 

van de BMK. De leden van de oudercommissie lezen hem door en laten uiterlijk 

volgende week weten of ze akkoord gaan. 

 

6. Taakverdeling binnen de oudercommissie 

• Mailbox (Chantal en Melanie) 

• Notulen (op toerbeurt) 

• Dag van de gastouder (Melanie en Chantal, ideeën uitwisselen en samen 

uitwerken. Hoera faciliteert) 

 

7. Datum volgend overleg 

Tussenoverleg plannen in juni om ideeën uit te werken. Chantal en Melanie 

pakken dit op met Ellen, wellicht een keer overdag. Oudercommissie komt zelf 

met een datum en tijdstip. Dinsdag overdag heeft de voorkeur voor Marian en 

Ruth, omdat ze dan allebei werken. 

 

Chantal en Melanie proberen van te voren online een meeting te regelen met 

alleen oudercommissie om ideeën uit te wisselen. 

 

8. Rondvraag 

• Marian nodigt oudercommissieleden uit voor thema-avond op 12 juni. 

• Volgend overleg: dinsdag 12-9-2023 19.30u, Kerkstraat 32 Panningen 

 

9. Afsluiting 
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