
 
Reactie notulen oudercommissie HOPPAS  

Datum ontvangen: 03-09-2021 

Datum vergadering Oudercommissie: 02-09 2021  

 

Reactie van: Siebren Koek, directeur     Datum:  07 september 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 

Brief is digitaal verstuurd via het ouderportaal. In week 36 wordt deze fysiek verspreid op de 

locaties (0-4 jaar groepen). Voor de gastouderopvang hebben de bemiddelingsmedewerkers een 

vergelijkbare actie op touw gezet. OC is hierover geinformeerd. 

 

- Regels mbt vervoer kinderen/ uitstapjes 

Geen opmerkingen.  

 

- Format/ vaste punten per locatie-overleg om gelijkheid te creeren in de evaluaties 

Email adres Cor: Coroverduin@hoppas.nl voor het opnieuw delen van dit punt.  

 

- Wijzigingen contracten ivm schoolroosters 

Geen opmerkingen 

 

- Bekendheid OC 

We zien de berichten tegemoet en zorgen dat deze verspreid worden. 

 

- Peuteracademie 

Geen opmerkingen.  

 

- EHBO / Workshopavond 

We begrijpen de afwachtende houding in verband met Corona. Als HOPPAS kan helpen met het 

organiseren dan horen we dat graag!  

 

- Rondvraag 

Het lijkt er op dat we de wachtlijst in Almkerk kunnen verhelpen per januari 2022 met de opening 

van een nieuwe groep. 

 

We horen graag of er leden van de OC voornemens zijn om de 17de bij de opening van ons nieuwe 

kantoor aanwezig zijn. 

 

We zien de reactie op het klachtenreglement graag retour. 

 

We verwachten de OC binnenkort te kunnen informeren met een voorstel voor de flex contracten. 

 

Voorstel tarieven 2022 zijn gelijk met deze reactie op de notulen aangeleverd. 

 

mailto:Coroverduin@hoppas.nl


We sturen eind september een uitnodiging waarin we de OC informeren over het strategie project 

dat HOPPAS op dit moment aan het ontwikkelen is (2021-2026).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

HOPPAS Kinderopvang 

 

Siebren Koek 

directeur 


