
 
Reactie notulen oudercommissie HOPPAS  

Datum ontvangen: 01-03-2023 

Datum vergadering Oudercommissie: 09-02-2023  

 

 

Reactie van: Siebren Koek, directeur     Datum:  13 maart 2023 

 

 

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:  

 

 

- Deelnemers 

 

We zijn verheugd met de komst van de nieuwe OC leden. We kijken uit naar een fijne 

samenwerking de komende jaren. Helaas nemen we ook afscheid van enkele inmiddels zeer 

vertrouwde gezichten. Hiermee verdwijnt een hoop kennis en ervaring. HOPPAS Kinderopvang 

biedt aan om de OC de komende periode te ondersteunen om dit gemis deels op te vangen en de 

nieuwe leden ervaring te laten opdoen. 

 

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

geopend voor de locaties die nu geen vertegenwoordiging hebben. 

 

 

 

- Jaarplanning 

HOPPAS is akkoord met de jaarplanning. HOPPAS zal hiervoor een afspraakplanner rondsturen 

en de data vastzetten. In overleg zal HOPPAS Kinderopvang ook de agenda voor het overleg 

maken waarbij er veel rekening wordt gehouden met ingebrachte punten. Mocht de OC deze taak 

zelf op zich willen nemen, dan is dat voor HOPPAS geen probleem.  

 

 

 

- Klacht Giessen 

Geen opmerkingen.  

 

 

- Nieuw beleid oudercommissie 

o Geen opmerkingen 

▪ Laatste bullet betreft documenten van de GGD keuringen van de 

vestigingen (nemen we aan). 

 

 

 

 



- Wet en regelgeving rondom de oudercommissie 

De ondertekening is in gang gezet. Hierover is contact met de OC en Cor Overduin. We vinden 

het prettig als we op dezelfde manier de toekomst in kunnen. 

 

- Overdracht 

Siebren stuurt week 11 de eerste datumprikker voor het overleg mbt het 1ste kwartaal rond.  
o Inclusief eerste versie van de agenda. 

 
Cadeau voor de DvdL wordt een agenda punt (kan ook doorgetrokken worden naar volgende 
vergaderingen) 
 
Hoppas begrijpt dat de mailbox overgedragen is? 
 

- Overig 

Geen opmerkingen 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HOPPAS Kinderopvang 

 

Siebren Koek 

directeur 


