Jaarverslag Oudercommissie Hoera Kindercentra
Locatie Maasbree
1. Inleiding
Bij deze presenteren wij het jaarverslag 2021 namens oudercommissie Hoera, locatie Maasbree.
Dit jaarverslag is er om ouders/verzorgers op de hoogte te brengen
waarover de oudercommissie (OC) heeft vergaderd en waarover adviezen gevraagd en
ongevraagd zijn uitgebracht. Wij hopen daarmee meer inzicht te geven in wat de
oudercommissie doet en waarom dit van belang is voor de kwaliteit van de kinderopvang
(KDV), voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (BSO).
Doelstelling van de Oudercommissie is, zoals te lezen op de website van Hoera Kindercentra:
1) De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan
verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
2) Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
3) Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en het
bestuur.

2. Vergaderingen
De oudercommissie heeft in 2021 vier keer vergaderd in het bijzijn van de clustermanager
(Petra Thielen).
Vaste punten die geagendeerd worden:
- Notulen van de vorige bijeenkomst
- Nieuws vanuit Hoera
- Punten vanuit ouders
De notulen en inhoud van deze vergaderingen kunnen jullie vinden op de website van Hoera.
www.hoerakindercentra.nl --> Hoera kindercentra --> oudervertegenwoordiging.
3. Samenstelling en bereikbaarheid van de oudercommissie
In de oudercommissie zit vertegenwoordiging van ouders van de locatie Maasbree. Zowel van de
dagopvang als van de buitenschoolse opvang.
De agenda werd in 2021 door de voorzitter en clustermanager samengesteld. De notulen werden
gemaakt door een lid van de oudercommissie.
De samenstelling was in 2021 als volgt:
Anouk Gielen
Inge Grutters
Ellis Gubbels
Niels ten Have
Els Hoog
Janneke van de Kerkhof
Anouk de Koning
Erik Nellen
Petra Rutten
Silvy Smets
Ellis, Petra en Janneke hebben inmiddels afscheid genomen van de OC.
4. Adviezen/ informatieverstrekking
De oudercommissie heeft informatie ontvangen en advies gegeven over onder andere de
volgende ontwikkelingen en beleidszaken.
- Aanbod en tarieven

- Pedagogisch klimaat
- Personele bezetting
- Veiligheid en gezondheidsbeleid
- Start pilot Vermaekerij
- Status wachtlijst
- Locatie-gebonden corona-maatregelen
- Ontwikkelgesprekken
- Overlast schoolplein
- Parkeren personeel
Verder zijn we bezig geweest met het organiseren van een informatieavond voor ouders die vanwege
corona nog even uitgesteld is. En hebben we een presentje voor de Dag van de Leidster verzorgd.
5. Tot slot
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. zaken die ons als ouder/verzorger allemaal
aangaan, dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie via
maasbree@ouder.hoerakindercentra.nl.
Heeft u vragen of problemen m.b.t. uw eigen kind/kinderen, neem dan eerst contact op met de
pedagogisch medewerker of de assistent leidinggevende.
De oudercommissie heeft in 2021 een prettige samenwerking ervaren met de leidinggevende
en pedagogisch medewerkers van Hoera kindercentra Maasbree.
We kijken vol vertrouwen het nieuwe jaar tegenmoet met wederom een prettige
samenwerking.
Namens de oudercommissie Hoera Maasbree

