Notulen vergadering Oudercommissie
15-10-2020
Digitaal aanwezig: Petra T, Ellis, Niels, Silvy (voorzitter), Petra R, Inge (notulist)
Afgemeld: Janneke
1. Notulen vorige vegadering
Geen bijzonderheden
2. Samenstelling Oudercommissie
Julie en Mieke zijn helaas gestopt. Het is wenselijk dat er nieuwe leden aan de OC
toegevoegd worden gezien Ellis in het voorjaar ook gaat stoppen. Oproep op
Ouderportaal plaatsen met namen van huidige leden erbij. → Actie Inge
Minimaal twee nieuwe leden erbij zijn gewenst.
Taken als voorzitter en notulist gaan op toerbeurt. Niels neemt het beheren van de mailbox
op zich. → Actie Niels
3. Inspectierapport GGD
Petra T geeft een toelichting op het rapport. Hoera heeft de inspectie zelf aangevraagd
omdat ze de groepsgrootte bij Dynamic wilde vergroten nav de recente verbouwing. De
inspectie heeft aangegeven dat er nu 18 ipv 16 kinderen bij Dynamic mogen worden
opgevangen. Ratio is 1 pm’er op 11 kinderen.
Petra T geeft aan dat Sharon laatst een filmpje van de binnenkant van Dynamic op
Ouderportaal heeft gezet. Niet alle leden hebben deze ontvangen. → Actie Petra T i.s.m.
Sharon
4. Vakantiepret-uren / ouderportaal
Silvy vraagt aan Petra wat de toegevoegde waarde is van de routing die nu afgelegd moet
worden bij het aanvragen van VPU t.o.v. de uren gewoon op factuur aanvragen. Dit zou
een hoop stappen schelen. Petra T komt hier op terug. → Actie Petra T i.s.m. Servicepunt
Hoera
NB op 22-10 van Petra: Deze werkwijze wordt gehanteerd in belang van de ouders. Het is
zeker mogelijk om op factuur aan te vragen alleen kun je dan niet je uren per maand
aanpassen bij de belastingdienst en krijg je de KOT achteraf. Als je het op contract aanvraagt
krijg je elke maand dezelfde uren. Dat is dus wat betreft KOT handiger. Maar nogmaals,
aanvragen op factuur kan ook.
Er wordt aangegeven dat niet bij alle ouders bekend is dat uren op factuur geen voorrang
geven, al heb je er een flexcontract naast. Alleen flex-uren inzetten geeft een
gegarandeerde plek. Verder geeft Petra R aan dat wanneer ze een mail krijgt van Hoera
met een link naar Ouderportaal, ze niet op de juiste plek uitkomt en vaak het bericht niet
kan vinden waarnaar verwezen wordt. NB; notulist heeft hetgeen Petra aangeeft ook van
partner vernomen.

Petra T adviseert Petra R om contact op te nemen met het Servicepunt Hoera hierover.
5. Spek de Kas
Het voorstel wordt gedaan of de OC het KVK- en rekeningnummer van Hoera zouden
mogen gebruiken om zo deel te kunnen nemen aan de Spek de Kas-actie van Jumbo in het
najaar van 2021. Met het geld zou een nieuwe EHBO-training kunnen worden opgezet.
Petra vraagt dit na. → Actie Petra T
Petra T geeft aan dat er vanuit Hoera ook altijd mogelijkheden zijn voor het organiseren
van bepaalde thema-avonden voor ouders. Bijvoorbeeld over zindelijkheidsproblemen of
het verschil tussen jongens en meisjes. De OC gaat navragen bij hun achterban of er in
zoiets interesse is en welke thema’s dan aanspreken. Dit de volgende keer bespreken.
Organiseren zou pas kunnen als de corona-maatregelen voorbij zijn. → Actie OC-leden
8. Tarieven kinderopvang 2021
Petra T licht de nieuwe tarieven toe. Zoals elk jaar wordt het door de overheid vastgestelde
bedrag gevolgd zodat ouders maximaal gebruik kunnen maken van de
kinderopvangtoeslag. Dit jaar lijken de kosten die gemaakt worden ivm Corona niet te
worden gedekt. Daarom is de bracheorganisatie een lobby bij de overheid begonnen om
meer geld voor de kinderopvang te kunnen krijgen. Mocht dit niet lukken bestaat er een
kans dat Hoera de tarieven iets gaat verhogen.
Silvy vraagt zich af waarom het tarief van de BSO gelijk is gebleven aan 2020 en het VPUtarief is verhoogd. Ellis merkt op dat er in de twee brieven die gestuurd niet hetzelfde
bedrag staat bij de flex-uren. Petra T vraagt dit na en koppelt dit aan ons terug voor 27
oktober. → Actie Petra T.
NB op 22-10 van Petra: Alle tarieven worden in 2021 met 3,5% verhoogd, ook BSO en VPU.
In de brief staat inderdaad een tikfout; het flexibele tarief voor 2021 is 9,38 en niet 9,03
NB op 27-10: OC stemt in met de tarieven voor 2021.
9. Corona maatregelen
Petra T geeft aan dat het de afgelopen tijd bij Hoera bedrijfsmatig goed is gegaan, dankzij
de compensatie door de overheid. Ze hebben hun personeel, inclusief flex-medewerkers
door kunnen blijven betalen tijdens de lock-down.
Nu zijn er echter wel zorgen.
• De kosten stijgen doordat er veel vervanging geregeld moet worden.
• De vrees is er dat ouders mogelijk hun baan gaan verliezen en daarmee de
kinderopvang stop moeten zetten.
• Pedagogisch medewerkers waren altijd al lastig te vinden, maar gezien de vele uitval
door ziekte is het een nog nijpender probleem geworden.
Met de gemeente is afgesproken dat Hoera gezien de consequenties van corona zich
zorgen maakt mbt de continuïteit van de opvang. Dat ze indien het niet anders kan op

momenten af zullen moeten wijken van de BKR (Beroepskracht Kind Ratio) om de
continuïteit van opvang te kunnen blijven garanderen.
Ondanks herhaaldelijke oproepen aan ouders om zich te houden aan de gestelde regels
veranderde het gedrag van sommige ouders niet. Hoera heeft de maatregelen m.b.t. het
brengen en halen van kinderen verder aangescherpt. Er mogen nu geen ouders meer
binnenkomen op de locaties.
Petra geeft aan dat de nieuwe regels pedagogisch gezien niet wenselijk zijn, maar Hoera
wil ten alle tijden voorkomen dat er een groep moet sluiten vanwege een besmetting, dit
zou een flinke kostenpost zijn.
10. Rondvraag
Niels heeft een opmerking namens een ouder. Het overdrachtsgesprek (als een kind naar
een andere groep gaat) wordt door de pm’ers als optioneel aangegeven. De ouder vroeg
zich af waarom dit niet standaard gedaan wordt? Zeker in deze tijd dat er weinig tot geen
contact is tussen ouders en pm’ers. Ook gaf de ouder aan dat videobellen prettiger zou
werken dan telefonisch. Petra geeft hierop aan dat beide opties altijd aangeboden moeten
worden maar dat de pm’ers dit niet altijd actief doen.
11. Volgende vergadering op do 28-01-21 om 20h.
Silvy is dan voorzitter en Petra R notuleert.

