
 

 

Notulen: Oudercommissie Hoera gastouderopvang 21-8-2019. 

Notulist: Marijke Leenders 

 

Aanwezig: Jeroen van Buiten, Hilde Kooter, Marijke Leenders, Ruth Manders, Marian 

Huys en Rudie Peeters 

Afwezig: Melanie Teeuwen, Ellen Wullems en Lisa Versteegen 

 

Voorstellen nieuwe leden en afscheid Jeroen 

- Lisa Versteegen heeft zich afgemeld als nieuw lid ivm privé-omstandigheden. 

- Ellen Wullems is niet aanwezig. (Zal er volgende keer wel bij zijn.) 
- Jeroen ontvangt presentje voor zijn inzet. 

Dag van de gastouder (19 september) 

- Cadeau: 51x bonnen van Clevers, 20x bonnen Florence 

o Hilde zorgt voor de bonnen van Clevers, Elke voor de bonnen van Florence, 
ze worden opgestuurd. 

Ondertekenen reglement 
- Dit is gebeurd door de aanwezige leden (Hilde, Jeroen en Marijke) 

Visie en koers Hoera 

- Rudie vertelt over de koers van Hoera 

o Rudie is directeur van Hoera en landelijk bestuurder voor de 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Landelijk is de 

BMK aan het kijken hoe ze de kwaliteit van de Gastouderopvang omhoog 

kunnen halen.  

o Hoera is een maatschappelijke organisatie, geen winstoogmerk, maar 

inzetten op kwaliteitsverbetering.  

 Hoera wil de kwaliteit van de Gastouderopvang verbeteren.  Dit 

wordt nu o.a. al gedaan door frequent scholingsavonden en thema-

avonden aan te bieden en gastouders zoveel mogelijk mee te 

nemen in de visie van Hoera Gastouderopvang. Hier ligt een 

belangrijke rol voor de bemiddelingsmedewerkers. Gastouders zijn 

zelfstandig ondernemers dus de invloed die je als organisatie kunt 

uitoefenen is redelijk klein.  

 Hoera biedt Gastouderopvang aan als aanvulling op het aanbod 

kinderopvang en zet bewust niet in op groei, maar op kwaliteit. Dat 

is ook de reden waarom er is gekozen om van 3 naar 2 

bemiddelingsmedewerkers over te gaan en niet meer in te steken 

op groei, maar op kwaliteit.  

 Hoera bemiddelt alleen in de gemeentes waar ook kinderopvang 

wordt geboden: Peel en Maas, Leudal, Weert en Nederweert. 

o De Gastouderopvang is een klein onderdeel van Hoera kindercentra en op 
zichzelf niet winstgevend. Dit is niet erg en ook niet het doel. 

Datum volgend overleg 

- 18 maart 2020, 19.30-21.00, Hoofdkantoor Hoera kindercentra, Kerkstraat 32, 
Panningen. 

Rondvraag 

- Er wordt gevraagd of het mogelijk is voor gastouders om in te loggen op Isy (het 

informatiesysteem van veel basisscholen). Ruth heeft dit nagevraagd, het is aan 

de vraagouder om dit zelf met de basisschool op te pakken 

- Nieuwe bureaukosten zijn nog niet bepaald. Deze worden vastgesteld a.d.h.v. de 

begroting en worden later via de mail gecommuniceerd. 

- Hilde is de nieuwe beheerder van de mail. 
- Hilde zorgt voor het jaarverslag.  


