
Vergadering Oudercommissie Hoera Maasbree 

Datum:  8-1-2018 

Afgemeld: Ellis Ouwerkerk, Inge Grutters 

Aanwezig: Marion Oomen, Cindy van Dijck, Sylvia Peeters, Silvy Smets, Janneke van de Kerkhof, 

Mieke Thijssen, Julie Vree 

Mededeling: 

 Welkom aan alle nieuwe leden.  

Uitleg: 

 De afgelopen tijd is de oudercommissie niet zo actief geweest. Er was nauwelijks animo en. 

Gelukkig is er nu weer een zeer goede vertegenwoordiging. 

 In eerste instantie is er wat uitleg gegeven over de rol van de oudercommissie.  

 Sylvia wil de rol van voorzitter wel op zich nemen. En zal de mailbox gaan beheren.  

Actiepunt Marion 

 Notulen schrijven doen we om de beurt. Plan voor volgende keer is weer beginnen 

met een nieuwe agenda: 

Agenda  

 Rapportage GGD 

 Mailbox oudercommissie 

 Punten voor Hoera van ouders 

 Mededelingen 

 Personeel 

 Pedagogisch beleid 

 Veiligheid en gezondheidsrisico’s 

 Wvttk 

Presentatie Marion: 

Marion heeft een presentatie gegeven vanuit de 4 pijlers die de wet Innovatie Kwaliteit 

Kinderopvang v.a. 1 jan 2018 voorschrijft. Hoe gaat Hoera hiermee mee om?  

Kind centraal: werken met mentoren, deze zijn ook bij de overdracht naar de volgende groep 

betrokken. In het ouderportaal komt te staan wie de mentor van je kind is.  Ook voor de NSO komen 

er mentoren voor de kinderen. Hoe dit vorm krijgt moet nog afgesproken worden binnen Hoera. 

Pedagogisch beleidsplan is aangepast. Dit zal Marion nog sturen naar de leden van de 

oudercommissie; Actie punt Marion 

De RIE verdwijnt. Er komt een nieuw veiligheid en gezondheidsbeleid. Oudercommissie meedenken 

in toetsing van veiligheid en gezondheidsbeleid. : Actie punt allen 



 

Technische vragen van de app gebruikers: 

 Aanvragen van flextijd makkelijker aan kunnen geven, niet ieder dagdeel als aparte aanvraag. 

Dus meer tijden tegelijk kunnen selecteren. 

 Meldingen bij beide ouders weergeven. Nu krijgt alleen degene die als eerste een account 

heeft aangemaakt de meldingen.  

Wvttk: 

 Mogelijk thema’s van te voren aankondigen op de app. Dan kunnen ouders daar ook op 

inspringen. 

 In het kader van de veiligheid en opgeruimdheid: Is het mogelijk een grote tassenbak o.i.d te 

maken bij de BSO en andere groepen? Het is nu erg krap aan de haakjes met winterjassen én 

tassen.  

 Kaartje bij ziekte personeel; komt volgende keer terug op de agenda 

 Overdrachtmomenten van baby groep naar dreumesgroep. Het lijkt er op dat niet iedereen 

een gesprek heeft gehad. Nakijken bij de groepen. Actie Marion of er niemand gemist is. 

 

Volgende vergadering: 22 maart 20.00uur bij Hoera de Violier 

 


