
 
Notulen: Hoera Gastouderopvang Oudercommissie 15-09-2020 
Notulist: Hilde Kooter-Dings 

 
Aanwezig: Marijke Leenders, Ruth Manders, Marian Huys, Ellen Wullems, Hilde Kooter-
Dings en Nancy Flupsen 
Afwezig: Melanie Martens (wil volgend overleg graag aansluiten) 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening en vaststellen notulist 

- Ruth opent de vergadering 

- Hilde notuleert deze vergadering 

 
2. Voorstellen nieuwe leden oudercommissie en ondertekenen reglement 

door nieuwe leden 

- Ellen Wulms en Nancy Flupsen stellen zichzelf voor 

 
3. Notulen overleg 21-8-2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 
 

 
4. Corona periode 

Crisis-team van Hoera is meteen op 16 maart bij elkaar gekomen. Was erg lastig 
echt en fake nieuws van elkaar te scheiden. Daarom was Hoera vaak net iets later 
met communiceren, zodat ze zeker wisten dat ze het goed hadden. 
Gastouderopvang leek vaak “vergeten” te zijn in de berichtgeving wat het niet 
eenvoudiger maakte.  
 
Vanuit zowel vraag- als gastouders zijn er signalen geweest dat er te laat en 

onduidelijk werd gecommuniceerd waardoor verwarring ontstond. Het was een 
lastige periode met veel onduidelijkheid. Waarbij het verschil van belang tussen 
scholen en opvang niet helpend was. 
 
De frequentie van de gestuurde nieuwsbrieven wordt door de aanwezige 
vraagouders als prima ervaren. 
 

Ten aanzien van de compensatie-regeling heeft Hoera vraagouders die een hoger 
uurtarief betalen dan het tarief waarover kinderopvangtoeslag wordt ontvangen, 
volledig gecompenseerd voor dit gedeelte. Het overige gedeelte hebben 
vraagouders van SVB bank ontvangen. Hierdoor zijn alle ouders voor de periode 
16 maart t/m 8 juni nagenoeg volledig gecompenseerd in de kosten voor 
kinderopvang. Dit compenseren van het bovenwettelijk deel was niet verplicht.  
Hoera heeft uit maatschappelijk oogpunt bewust de keuze gemaakt dit wel te 

doen en om de gastouders hier niet bij te betrekken.  
 
Op het moment dat er nu gastouders uit gaan vallen, heeft Hoera 
Gastouderopvang geen kant-en-klare oplossing. Met alle preventieve maatregelen 
die nu gelden is het al heel erg lastig de bezetting op de kinderdagverblijven rond 
te krijgen, dus extra kinderen vanuit de gastouders opvangen is bijna onmogelijk 
mocht dat nodig zijn. Uiteraard blijven we ons uiterste best doen vervangende 
opvang te vinden bij een andere gastouder of op een van onze kindcentra.  

Er is inmiddels een nieuwsbrief verstuurd de vraagouders hierover te informeren. 



 
 
 

5. Feitjes en weetjes over Hoera Gastouderopvang 

Op dit moment zijn er 60 actieve gastouders (komen van 74 gastouders af) en 
lopen er 315 opvangcontracten. Waarbij Hoera Gastouderopvang zich vooral wil 
richten op kwaliteit en niet kwantiteit. 
 
Dit jaar, vanwege de corona-crisis gaat enkel de verplichte scholing door. Alle 
overige scholing is uitgesteld. Samen met de aanbieders zoeken we naar creatieve 

oplossingen. 
 

6. Presentje nieuwe vraagouders 

Als er ideeën zijn, kunnen deze aan Marian doorgestuurd worden. Geopperd wordt 
om een Jenga spelletje of iets vergelijkbaars te geven → dit is inmiddels in gang 
gezet door Marian. 
 

7. W.v.t.t.k. 

Vanwege het 5-jarige bestaan van Hoera Gastouderopvang heeft Hoera dit jaar de 
taak op zich genomen om te zorgen voor een presentje voor de gastouders op de 
dag van de gastouder (3e donderdag van de maand). Volgend jaar mag de 
oudercommissie hier weer voor zorgen. 
 
Jaarverslag 2019 moet nog opgemaakt worden. Hilde zal deze taak op zich 
nemen. 
 
De volgende vergadering is gepland op 22 maart om 19:30 op het hoofdkantoor 
van Hoera kindercentra 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


