
Datum vergadering: 24-6-2021 20:00
Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Link naar Outlook-item: Klik hier

Uitnodigingsbericht
Deelnemers

Brok, Ilse (Organisator van vergadering)

elsvanderstelt@hotmail.com (Voorlopig bezet in Outlook)

iheidekamp@hotmail.com
mariekewagter@gmail.com
dirmagroot@hotmail.com
jnmromijn@gmail.com
i.lootens@dekernen.nl
colin.schreuders@promax.nl (Geweigerd in Outlook)

sandra@eventswithr.nl
nicole.merckens@kpnmail.nl (Geaccepteerd in Outlook)

Notities

Dag van de leidster
Donderdag 16 september 2021.•

• Budget circa 5euro pp incl BTW, vorig jaar zijn we hier iets overheen gegaan en dat was geen 
probleem. Maximaal 750,- pp. 
Er zijn 115-120 medewerkers waarvan 5 mannen.•
Drinkflessen zijn een goede optie. Hebben nu via www.relatiegeschenken.nl een groene fles, 

met 1 kleur bedrukking. 
•

Levertijd is binnen 2 weken•
Opdruk nog bedenken voor de fles; 

Just chill en refill-
You rock! neem nog een slok-
Water makes me stronger-
Jij laat me blinken, neem iets te drinken!-
You make me shine! Sadly/ too bad this is no wine-
….. -

•

Winegums erbij doen en kaartje, (helaas ook dit is geen wijn, maar onze kinderen vinden het 
bij jullie wel fijn!)

•

Iris pakt het verder op om het uit te werken.•
Ilse Snoek zoekt uit of er kleine zakjes winegums te krijgen zijn.•

• Ilse Brok stuurt een enquête uit via de app voor de tekst op de fles

Corona en compensatie
In Woudrichem zijn 2 groepen 2 dagen dicht geweest vanwege Corona. Dit is gewoon 
doorbelast geworden door Hoppas omdat het overmacht was. In Almkerk zijn ze 4 december 
gesloten geweest en daar hebben ze een tegoed gekregen. Wat is de reden dat hier 
verschillende standpunten in aangehouden worden? Graag reactie van Hoppas (actie Siebren)

Vakantie-/ ruildagen
We merken een wisselend beleid in wanneer je wel en geen tegoed krijgt en we merken dat 
het steeds lastiger wordt om ruildagen in te zetten omdat de groepen vol zitten. Voorstel is 
om indien de ruildagen niet binnen de gestelde termijnen te gebruiken zijn dit voor een 
langere periode in te zetten. Graag reactie Hoppas (actie Siebren)

OC Hoppas
donderdag 24 juni 2021 19:59
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Openingstijden 
Openingstijden tot 18.30uur; na 18uur zijn er nog minimaal aantal kinderen op de vestiging, 
dus die verlengde openingstijden aan het einde van de dag hebben eigenlijk geen zin voor de 
ouders. 
Het zou voor de ouders veel fijner zijn om om 7.00uur te openen, daar wordt waarschijnlijk 
meer gebruik van gemaakt.

Regels mbt vervoer kinderen/ uitstapjes
In Woudrichem zijn kinderen onder de 3 jaar vervoerd op een zitverhoger. Volgens de leidsters 
was dit geen probleem en is dat toegestaan omdat het geen dagelijks vervoer is en met een 
bus. Maar na nazoeken blijkt dit niet te kloppen. Hieronder de regels die wij hebben 
gevonden. Actie Siebren:

Uitzonderingen bij vervoer in andere auto’s

Het kan gebeuren dat je kind in een auto van anderen meerijdt. Bijvoorbeeld bij de 
kinderopvang, school, de BSO of bij een uitstapje van de sportclub. Vanaf dat je kind drie jaar 
is, en het uitstapje niet wekelijks of maandelijks is, dan mogen anderen je kind zonder 
autostoel vervoeren.

Van <https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-pad/met-de-auto/regelgeving?utm_campaign=
301redirect&utm_medium=referral&utm_source=originalsource&utm_content=/kinderveiligheid/met-de-
auto/regelgeving/uitzonderingen> 

Format/ vaste punten per locatie-overleg om gelijkheid te creëren in de 
evaluaties
Punten die gebruikt zouden kunnen worden om te evalueren graag uiterlijk voor september 
mogelijke agendapunten aandragen zodat we na september een standaard-format hebben. 
Actie iedereen

Wijzigingen contracten ivm schoolroosters
Er zijn een aantal scholen die niet meer volgens het oude schoolrooster werken, maar na de 
heropening na Coronasluiting over zijn gegaan naar een continu-rooster. Hoppas is daarop 
ingesprongen en sluit aan op het schoolsysteem. Voor de ouders van de kinderen die op de 
scholen zitten waar gedurende het jaar het rooster is gewijzigd en dus het aantal opvanguren 
van Hoppas krijgen de uren nu zonder bericht van Hoppas doorbelast. In een nieuwsbrief is 
onder het kopje diversen aangegeven dat dit gevolgen kan hebben voor de 
kinderopvangtoeslag. 
Hoppas zou op individueel niveau de ouders in kunnen lichten om hen erop te wijzen dat ze nu 
meer- of minder uren afnemen en dat dit gevolgen heeft voor de kinderopvangtoeslag. Dit zou 
heel veel problemen voor die ouders kunnen schelen. (actie Siebren)

Bekendheid OC
Vaak wordt op het schoolplein gepraat over dingen waar mensen tegenaan lopen. Ilse Brok
maakt een voorzetje voor een berichtje voor op de nieuwsbrief om weer wat bekendheid te 
geven en te laten weten waar we te vinden zijn (email/ website/ app)

Peuteracademie
In Dussen zijn nog steeds problemen met de bezetting van de peuteracademie. Er zijn niet 
genoeg leidsters waardoor kinderen hier niet naartoe kunnen. Dit is al eerder aangekaart 
(november 2020) en toen aangegeven door Erica dat deze informatie niet zou kloppen. Hoe 
komt dit? Actie Siebren

EHBO/ workshopavond
Wat is de insteek van Hoppas hiervoor (actie Siebren):

- Op de locaties van Hoppas of op dezelfde manier als we in eerste instantie de insteek hadden 
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- Op de locaties van Hoppas of op dezelfde manier als we in eerste instantie de insteek hadden 
(meerdere avonden in de Dussenaar)?

- Indien op locaties bij Hoppas bijvoorbeeld ene week Woudrichem, andere datum 
Dussen, weer andere datum Het Verlaat in Almkerk.

Nicole is aanspreekpunt voor de EHBO-cursus.
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