
 
Reactie notulen oudercommissie HOPPAS  

Datum ontvangen: 24-06-2021 

Datum vergadering Oudercommissie: 24 juni 2021  

 

Reactie van: Siebren Koek, directeur     Datum:  29 juni 2021 

 

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:  

 

- Dag van de leidster 

Tikfout bij punt 2. € 750 is het maximaal en niet per persoon 😊. Verder akkoord.  

 

- Corona en compensatie 

In Woudrichem zijn er twee groepen twee dagen dicht geweest op advies van de GGD vanwege 

corona besmettingen. Dit is overmacht en ligt buiten HOPPAS Kinderopvang oorzaak.  

In Almkerk is er ook een sluitingsdag geweest door Corona. In dit geval had het te maken met 

leidsters die in Quarantaine moesten waardoor HOPPAS Kinderopvang de groep niet kon 

bezetten. Hadden we dat wel gekund dan konden de kinderen gewoon komen. Doordat HOPPAS 

in de situatie van Almkerk de bezetting niet rond kreeg vonden we dat we de ouders niet konden 

doorbelasten.  

 

Met betrekking de ruildagen en tegoeden hebben we voor nu de regels aangepast naar 90 dagen. 

In ons beleid blijft echter de regel 1 maand staan. Ik stel voor dat we bij de tariefbespreking voor 

2022 deze ook meenemen.  

 

- Openingstijden 

Hoppas begrijpt de redenatie van de OC. Het gaat er echter over dat we twee dagdelen van 5,5 uur 

moeten hebben omwille van de VVE groepseisen. We zien echter ook het aantal kinderen stijgen 

dat langer blijft en we verwachten dat met het toenemen van de drukte op de weg hier ook meer 

gebruik gemaakt zal worden. 

Daarnaast zien we dat het voor de medewerkers erg prettig is om met een kleine groep af te 

sluiten om ook tijd en ruimte te hebben voor de administratieve taken en de bijbehorende 

werkzaamheden. Gezien de werkdruk op de groep is dat een mooie nevenbijkomstigheid van de 

langere openingstijden. 

 

- Regels m.b.t. vervoer kinderen/uitstapjes 

HOPPAS Kinderopvang vind veiligheid erg belangrijk en we waarderen deze feedback. Aan de 

hand van jullie feedback zijn er een aantal acties uitgezet met betrekking tot de geschetste situatie. 

Zijn de ouders op de hoogte van de activiteit en hebben deze de mogelijkheid (gehad) om zelf de 

juiste stoeltjes achter te laten? Is een zitverhoger voor deze leeftijd wel veiliger dan geen 

zitverhoger? Hebben ouders toestemming gegeven voor het uitje. Etc. 

 

Verder zijn wij in de veronderstelling dat onderstaande regels van toepassing zijn, dit gaan we 

echter nader uitzoeken. Mochten we misstanden tegenkomen dan zullen we hier een ongevallen 

formulier over invullen en deze terugkoppelen naar de OC via de locatie manager. 



Bus: in de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet 
verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, 
voor zover beschikbaar. Echter, als de bus staanplaatsen heeft of gebruikt 

wordt  voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling binnen de 
bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden. Als er 

geen gordels in de bus aanwezig zijn, mogen alle passagiers, zowel 
volwassenen als kinderen, los worden vervoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar 

mogen zowel in een bus met gordels als in een bus zonder gordels los worden 
vervoerd. 

Bron: https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-

regels 

- Format/ vaste punten per locatie-overleg… 

Geen opmerkingen 

 

- Wijzigingen contracten ivm schoolroosters 

HOPPAS Kinderopvang heeft in haar tarievenboekje staan dat de eindtijd van school de starttijd is 

van de BSO. In Corona tijd hebben we de tijdelijke aanpassing van de roosters van de scholen  

niet aangepast in de facturen. Het zou een tenslotte een tijdelijke situatie zijn. 

Aangezien school heeft aangegeven na de corona sluiting het continu rooster te handhaven heeft 

HOPPAS Kinderopvang de schooltijden in haar systeem aangepast. Dit resulteert is aangepaste 

facturen voor de ouders.  

We hebben de ouders hiervan middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Na feedback van 

Nicole Merckens (OC-lid) heeft HOPPAS Kinderopvang met een extra brief de ouders 

geïnformeerd. 

Individueel ouders informeren kunnen we via het groepslogboek wellicht als nog doen. Ook 

zullen we het in de toekomstige nieuwsbrief van de locatie meenemen. 

 

- Bekendheid OC 

We plaatsen graag berichten van de OC in de nieuwsbrief! 

 

- Peuteracademie 

We begrijpen niet waar de OC op doelt. De peuteracademie is wel degelijk open. Er zijn echter 

niet alle dagen voldoende kinderen voor twee leidsters. Ook met 1 leidster en niet meer dan 8 

kinderen voldoen we nog steeds aan de eisen van de peuteracademie? 

 

- EHBO / Workshopavond 

De vorige workshop avonden in De Dussenaar waren een succes in onze beleving en zijn in onze 

ogen een prima oplossing. HOPPAS wordt enthousiast van het initiaf van de OC om deze leuke 

activiteit weer te organiseren voor de ouders, echter de opzet hangt ook een beetje samen met het 

animo. Heel veel animo => grote zaal en bij minder animo wellicht juist kleinere groepen en 

lokaal regelen? 

De OC mag altijd contact opnemen voor hulp bij de organisatie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HOPPAS Kinderopvang 

 

Siebren Koek 

directeur 
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