Jaarverslag 2016 - Oudercommissie Hoera Weert, locatie Laar
1. Inleiding
Bij deze willen wij u het jaarverslag presenteren van de oudercommissie van Hoera
Weert, locatie Laar. Dit jaarverslag is er om ouders en de GGD te laten zien waarover de
oudercommissie heeft vergaderd. We hopen dat we daarmee meer inzicht kunnen geven
in wat de oudercommissie doet.
2. Reglement
Jaarlijks legt de Clustermanager uit wat een oudercommissie zoal inhoud. Dit aan de
hand van de volgende stukken:
Huishoudelijk reglement oudercommissie
Afspraken tussen oudercommissie en kinderopvangorganisatie
Reglement oudercommissie Hoera kindercentra
Het reglement van de oudercommissie wordt door alle leden van de oudercommissie
ondertekend zodra ze zich aansluiten.
3. Vergaderingen
De oudercommissie heeft in 2016 4 keer vergaderd in aanwezigheid van de
clustermanager. De vergadering heeft plaatsgevonden in: januari, maart, mei en
oktober.
Vaste vergaderpunten zijn:
Verslag van de vorige bijeenkomst
Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen
Nieuws vanuit Hoera kindercentra Laar
(Geplande) activiteiten en evaluatie
Ingebrachte punten
Rondvraag
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 van de locatie
Laar, zowel van de baby dreumes groep, peutergroep en de BSO. Er is 1 voorzitter deze
maakt de agenda voor de vergaderingen, de notulen word gemaakt door de secretaris. In
2016 is er 1 nieuwe lid aangesloten bij de OC laar. De samenstelling in 2016 was als
volgt:
Annette Stokbroeks (Voorzitter)
Tanja Rademakers (Secretaris)
Huib Stultiens
Monique Dohmen
Ronald Peulen

5. Adviezen / informatie verstrekking
De Oudercommissie heeft advies gegeven en informatie ontvangen over onder andere de
volgende ontwikkelingen en beleidszaken:
GGD inspectie rapport besproken: nieuw oudercommissie reglement, oa het kiezen van
de voorzitter en onderling zelf bepalen hoe vaak er vergadert wordt.
De oudercommissie heeft adviezen gegeven over de verhuizing terug naar de nieuwe
huisvesting en heeft daarbij ook weer hulp verleend.
Pedagogisch beleid is besproken.
Er is advies uitgebracht over de manier van communiceren van de leidsters naar de
ouders van de bengeltjes, zoals over het altijd voorstellen van nieuwe medewerkers aan
alle ouders, ook met het oog op kinderen met speciale behoeften. De Oudercommissie
heeft advies gegeven over het gebruik van de zogenaamde flexklapper en geadviseerd
om een proefperiode in te stellen om er toch een apart e-mailadres voor te creëren. Dit
alles om het werkbaar te houden voor zowel de ouders als de leidster die hiermee belast
is. En met het oog op een ouderportal voor de toekomst. Ook is er geadviseerd op het
gebied van hygiëne. Naast dat de kinderen slofsokken ter beschikking zijn gesteld voor
op de groep, is er door de commissie geadviseerd om ook de ouders overschoentjes te
laten dragen bij het betreden van de groep. Dit is ingevoerd. De nieuwe tarieven voor
2017 zijn voorgelegd en goedgekeurd door de oudercommissie. Ook in 2016 is er hulp
geweest op het gebied van klussen door een vader.
6. Activiteiten
In 2016 heeft de Oudercommissie een activiteit georganiseerd:
Familie activiteit: pannenkoeken eten bij de Pannenkoekenbakker in Thorn, januari 2016
In 2016 zijn er activiteiten samen met school uitgevoerd:
Carnavalsoptocht
Lente activiteit: bij de boerderij kijken naar de jonge dieren
In september de dag van de leidsters is er gezorgd voor een attentie.
Sinterklaas
Kerstdiner
Opa-/oma-dag
Er wordt meer gebruik gemaakt van Facebook om ouders te laten zien wat er dagelijks
gebeurd.
Als oudercommissie zijn we vooral voor de belangen van alle ouders en kinderen.
Voorafgaand aan een vergadering krijgen de ouders van de OC een mail of ze eventueel
agendapunten hebben. Aandachtspunt voor 2017 blijft om daar alle ouders in te gaan
betrekken. Daarnaast willen we graag activiteiten organiseren voor ouders en kinderen
maar ook ouders informeren over de ontwikkelingen binnen Hoera kindercentra Laar.
7. Tot slot
2016 was een jaar waarin de oudercommissie heeft kunnen meedenken en adviseren
over de kwaliteit van Hoera Laar. Daarin is goed samengewerkt met de clustermanager,
pedagogische medewerkers en de basisschool.
Namens de Oudercommissie Hoera Kindercentra Laar,
Annette Stokbroeks
Tanja Rademakers
Huib Stultiens
Monique Dohmen
Ronald Peulen

