
Notulen Oudercommissie 

10 mei 2017, lokaal BSO Baarlo 

Aanwezig: Anneke Kuijpers, Marion Oomen, Brenda Groenendaal, Joyce Heinen, Inge Keuren, 

Violet Gommans, Diana Bol 

Notulist:  Diana Bol 

 

Notulen vorige vergadering (23 januari 2017) 

 Marion geeft verslag van de totstandkoming van de indexatie. Deze komt tot stand door input 

van de Belastingdienst plus branchevereniging. Geven een maximum bedrag aan en Hoera 

conformeert zijn tarief hieraan. 

 Konnekt: Op 19 mei is de startdatum voor de leidsters en ook (proef)ouders zijn ermee aan 

de slag geweest. Met name zaken omtrent flexouders zijn aan het licht gekomen en  

bijvoorbeeld communicatie wordt daarom aangepast.  

 Website: alle leden van de Ouder Commissie hebben hun stukje bij Violet aangeleverd. Actie 

Anneke: aanlevering van foto, waarna Violet voor een (totale) upload zorgt.  

 Gezonde voeding: Er is commentaar gekomen van ouders omtrent het aanbod van Hoera. Het 

aangescherpte aanbod wordt door sommige ouders als te beperkt ervaren. Marion heeft 

persoonlijke gesprekken gevoerd met deze ouders en tot nu toe hebben die gesprekken niet 

geleid tot een aanpassing van het beleid.  

 

Jaarverslag 

Violet vraagt aan Marion wat de meerwaarde is van het jaarverslag. Marion geeft aan dat dit een 

voorwaarde is van de GGD maar geeft ook aan dat hierom in de afgelopen twee jaar niet op is 

gecontroleerd.  

 

Mededelingen 

 Marion geeft aan dat de Denktank niet meer bestaat. Leverde niet het gewenste resultaat op 

en draagkracht/ deelname was niet optimaal. 

 Het thema van de bijeenkomst op 7 september zal zijn: landelijke ontwikkelingen en 

wetsbepalingen. Enkele zaken die Marion zou willen aanhalen zijn: 1 op 3 norm bij baby’s en 

risico inventarisatie plus de gevolgen voor beleid, organisatie en planning. 

 Fusie:  

o Is rond op papier. Er is gekozen voor het Baarlose model (08:30 – 14:30 uur en 

verplicht overblijven, woensdag en vrijdag 08:30 – 12:30 uur). Het blijkt dat alle 

nieuwe ouders wel de enquête hebben gehad maar niet alle ouders de uitslag voor 

wat betreft het rooster hebben ontvangen. Marion laat zorgen voor extra 

communicatie.  

o Consequenties fusie BSO: 3,5 uur per dag naschoolse opvang. De Omnibus kinderen 

zijn om 15:30 pas uit school en sluiten dus later aan bij de activiteiten. Op locatie bij 

de Bolleberg zullen twee BSO lokalen worden ingericht. Groepen 4 tot en met 8 zullen 

op deze locatie worden ondergebracht wat concreet betekent dat groepen 4 en 5 

richting deze locatie worden begeleid vanuit de Omnibus en Pantarhei. Groepen 1 tot 

en met 3 blijven op de huidige locatie. Hoera behoudt de mogelijkheid tot het 

(ver)schuiven van de groepen indien de ervaringen van het komende jaar daartoe 

aanleiding geven. 

o Hoera is bezig met het vormgeven van arrangementen dat wil zeggen: aanbod van 

bijvoorbeeld voetbal of tennis als activiteit. Vooralsnog lange termijn visie.  

o Voorschoolse opvang: blijft op huidige locatie 

o BSO op woensdag blijkt niet meer in het aanbod van Hoera te zitten op locatie te 

Baarlo. Reden: te weinig aanbod van kinderen, er zijn minimaal 4 kinderen in de 

groep nodig. Alternatieven zijn: meedraaien met de peutergroepen of naar locatie 

Kinderdroom te Panningen gaan. Deze alternatieven zijn wellicht niet bekend bij 

ouders waardoor men mogelijk ervoor kiest om hun kinderen elders (geheel buiten 



Hoera) onder te brengen. Joyce stelt voor om een mailing naar ouders te sturen om 

a) de alternatieven bekend te maken en b) om te promoten dat een groep minimaal 

uit 4 kinderen moet bestaan wil het kunnen draaien. In de hoop dat het laatste wél 

voldoende aanbod op woensdag zal opleveren.  

 

Agendapunten 

 Nieuwe voorzitter. Violet gaat afschalen wegens zwangerschap en wellicht ook een 

verminderde betrokkenheid bij Hoera gezien een alternatief voor haar kinderopvang. Brenda 

heeft in de vorige vergadering aangegeven erover te zullen nadenken en geeft in de huidige 

vergadering aan dat ze de rol niet op zich zal nemen. Diana zal het voorzitterschap op zich 

nemen voor in eerste instantie de duur van 1 jaar. Een overdracht vanuit Violet zal t.z.t. 

plaatsvinden. 

 Dag van de Leidster (22 september aanstaande). Het aantal leidsters in Baarlo is ca. 20 

exclusief stagiairs en vrijwilligers, totaal ca. 25 koppen. Violet heeft een attentie gevonden op 

luckytouch.nl: een potje met een klavertje vier plus een engeltje erbij. Inge zal e.e.a. regelen 

met een budget van €4.- per persoon. Marion zorgt voor vlaai.  

 

Rondvraag 

Zowel Violet als Joyce zullen de volgende vergadering niet aanwezig zijn.  

 

Volgende vergadering 

Donderdag 7 september 2017, 19:30 uur, lokaal BSO Baarlo 

Notulist: Inge 

Thema:  Landelijke ontwikkelingen en wetsbepalingen plus Dag van de Leidster (22 september) 

 

 

 




