
Verslag vergadering oudercommissie Hoera  
(locaties: Ruijsstraat, BSO, Nieuwe school en Koningslust) 
 
Datum:  4 juni 2018 
 
Aanwezig: Hanneke, Robert en Inge (notulist) 
Afwezig: Yvonne 
 
Functieprofiel oudercommissielid Hoera: 
Er is geen bestaand (standaard) functieprofiel voor een oudercommissielid. Niet binnen Hoera, maar 
ook niet landelijk. Wat zou er volgens ons in dit profiel moeten staan: 

- Lid zijn van een oudercommissie is vrijwillig, maar er is wel een inspanningsverplichting. 
- komen ca. 6 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. 
- Besproken worden: wijzigingen pedagogisch beleid, prijswijzigingen, organisatiebeleid en 

punten die aangedragen worden door de leden van de oudercommissie of vanuit de ouders. 
- Er wordt gevraagd advies te geven, mee te denken en te fungeren als klankbord namens de 

oudergroep.  
- Géén knutsel- of activiteitencommissie.  
- Ouders kunnen terecht bij oudercommissie met vragen. Maar inhoudelijke vragen en klachten 

moeten via de groep/manager/ klachtencommissie. Wel kunnen ouders punten aangeven 
waarvan ze graag willen dat deze besproken worden in een oudercommissievergadering. 

 
Zowel Robert als Inge geven aan dat Hoera nog meer gebruik mag maken van 
tips/meningen/meedenken van de oudercommissie. Als je als organisatie/persoon ergens bij 
betrokken bent of heel enthousiast over bent, dan kan het zo zijn dat je soms vergeet hoe het kan 
overkomen bij ouders die nog van niets weten. Woordkeuze is dan belangrijk, niet te veel 
vaktermen/afkortingen. Als wij een brief lezen komt dan de informatie duidelijk over, lezen wij wat er 
daadwerkelijk bedoeld wordt, enz.  
 
Hanneke gaat een oproep in het ouderportaal plaatsen voor nieuwe oudercommissieleden. 
 
Stand van zaken op de Ruijsstraat na tweede informatiebrief over nieuwe groepsindelingen: 
Na de tweede brief is er meer duidelijkheid, maar toch blijft het onrustig. Bij het onzetten van de 
groepen is er miscommunicatie geweest naar drie ouders en dat betreurd Hanneke zeer. Ze laat 
weten het heel vervelend te vinden dat de nieuwe groepsindeling nog niet de 
gewenste/gehoopte/verwachte rust hebben gebracht. 
Op de babygroep loopt het wel goed. Maar vooral de grote hoeveelheid flexdreumessen en peuters 
zorgen ervoor dat het heel lastig is om goed te plannen. Er zijn er soms teveel waardoor er toch 
uitgeweken moet worden naar een tweede groep. Hanneke geeft aan dat ze binnen Hoera op dit 
moment geen oplossing weten. Dus als iemand van ons nog ideeën heeft hoort ze dit graag.  
Ouders lijken steeds meer flexibiliteit te vragen, maar daarnaast ook steeds meer vastigheid in de 
opvang. 
De oudercommissie is van mening dat Hoera het niet mooier moet maken dan het is. Communiceer 
duidelijk naar ouders wat het streven is, maar ben eerlijk over de grenzen/beperkingen.  Woordkeuze 
is hierin erg belangrijk. 



 
Bijeenkomst voor ouders ivm babyspecialist: 
Aanstaande woensdag is er een bijeenkomst voor ouders van de babygroep en toekomstige ouders 
over hoe er gewerkt wordt bij Hoera op een babygroep. Door de opleiding babyspecialist wordt er veel 
meer gekeken naar het ritme van het kind. Ouders kunnen uiteraard nog aangeven wat het ritme van 
hun kind thuis is, maar op de groep kan hier vanaf geweken worden als dit in het belang van het kind 
is. Hoera zet hiermee een statement en mogelijk dat er ouders zijn die daar moeite mee hebben.  
 
Medewerkers: 
Er is steeds meer vraag naar kinderopvang. Maar het is op het moment erg moeilijk om nieuwe 
medewerkers te vinden.  
 
BSO Kinderdrome: 
Er is nog niet gestart met de verbouwing. Wel zijn de plannen klaar en wordt er druk gebrainstormd 
over een mogelijk nieuwe naam en andere inhoudelijke zaken. Robert en Inge geven beide aan dat 
hun voorkeur is om de BSO een volledig nieuwe naam te geven en niet te koppelen aan bijv De 
Groenling. (De BSO is voor alle kinderen) 
 
Dag van de leidster: 
Op donderdag 20 september 2018 (3e donderdag van september) is het weer de dag van de leidster. 
Hanneke geeft aan dat het prettig is als we er alvast over nadenken. Natuurlijk is het prettig als de 
oudercommissie het presentje wil regelen, maar Hanneke geeft aan dat zij dit ook zelf kan (laten) 
doen. Robert zal met Yvonne overleggen en laat het Hanneke tijdig weten als zij iets mag regelen. 
 
Volgende vergadering: 
Maandag 17 september 2018. 
 








