
 
Reactie notulen oudercommissie HOPPAS  

Datum ontvangen: 03-05-2022 

Datum vergadering Oudercommissie: 13-04-2022  

 

 

Reactie van: Siebren Koek, directeur     Datum:  05 april 2022 

 

 

Inleiding  

Na ontvangst van de notulen van de vergadering van de oudercommissie stuurt HOPPAS 

Kinderopvang via deze mail haar reactie op de notulen. De schriftelijke reactie is verzorgd door 

Siebren Koek. De notulen worden ook digitaal beschikbaar gemaakt via de website van HOPPAS 

Kinderopvang.  

 

 

Reactie op punten uit de notulen:  

 

 

- Algemeen 

We heten Femke welkom als nieuw lid van de OC. 

We danken Ilse & Ilse voor hun jarenlange inzet voor de OC, 

We waarderen Dat Nicole omwille van de overdracht nog een jaar bij de OC blijft.  

We kijken met vertrouwen naar de toekomst waarbij we denken dat de OC kan voortborduren op 

de inmiddels gerealiseerde professionaliseringen. 

 

Op de website zullen de deelnemers per locatie aangepast worden en worden de vacatures 

geopend voor de locaties die nu geen vertegenwoordiging hebben. 

 

 

 

- Beleidstukken 

Geen opmerkingen  

 

 

 

- Verloop flexibele opvang Waardhuizen 

Op het moment van schrijven merken we dat het aantal inschrijvingen voor Waardhuizen goed 

loopt en dat er ook ouders overstappen van bestaande locaties naar Waardhuizen omwille van de 

flexibele opvang die ze nodig hebben. De locatie lijkt een vraag in te vullen. 

 

 

 

- Evaluatie afgelopen jaar 

o Dag van de leidster: afgelopen jaar niet de beste ooit. Desondanks werd het wel 

weer gewaardeerd door de medewerkers. We begrijpen de intentie om de 

organisatie verder naar voren te trekken. Hoppas is bereid om eventueel mee te 

helpen in de organisatie! 

o Workshop: We balen dat door Corona de workshops geannuleerd zijn. We hopen 

deze in de toekomst opnieuw te mogen organiseren. HOPPAS zal hierover het 

gesprek met Nicole opstarten. 



o Ook HOPPAS ziet graag een zichtbare OC voor de ouders! Daar waar we kunnen 

faciliteren we dit graag! 

 

 

- Dag van de pedagogisch medewerker 

Budget inderdaad € 7,50 per medewerker (150 medewerker in totaal). Directie heeft hier kort over 

gesproken met de voorzitter van de OC en is enthousiast over de ideeën en heeft tegelijkertijd wat 

suggesties gegeven omwille van de lokale partners en duurzaamheid. 

 

- Overige zaken 

Wat verder nog besproken is: 

- OC geeft complimenten over hoe de teams de Covid-periode doorstaan hebben. 
- Cor plant een datum met OC om de strategie te gaan bespreken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HOPPAS Kinderopvang 

 

Siebren Koek 

directeur 


