
Notulen Oudercommissie Hoera Baarlo 
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      Inge Keuren, Anneke Kuijpers 

Afwezig:    Nicole van Gerven en Joyce Heines 

 

Notulist:    Brenda Groenendaal  

 

Datum:     03-09-2018 

 

 

 

Notulen vorige vergadering  

Op de notulen van de vergadering van 28-05-2018 zijn geen opmerkingen. Deze notulen 

zijn dan ook goedgekeurd.  

 

 

Algemene mededelingen 

- Vanuit Hoera algemeen:  

Wat betreft de processen omtrent veiligheid, is het kwaliteitsbeleid door de GGD 

goedgekeurd tot en met 2019. Er wordt momenteel gekeken naar welke risico-

monitor het beste zou kunnen passen. Het moet in ieder geval aansluiten bij het 

cyclisch proces en meer gericht op de praktijk. Anders bestaat de kans dat we 

verzanden in bureaucratische processen. In 2019 zou dan gewerkt kunnen worden 

volgens het nieuwe instrument.  

 

- Vanuit Hoera Baarlo:  

Update IKC: er volgen 4 bijeenkomsten met de teams. De kernpunten hierin zijn 

het pedagogisch fundament en de gelijkenissen in kernwaarden. De insteek is om 

eea op te bouwen met de baby als uitgangspunt tot aan groep 8. Voor dit proces 

wordt een jaar uitgetrokken. Angelique Sterken gaat daarin een begeleidende rol 

spelen. Er komen dialoogtafels met onder andere ouders om het te hebben over 

het pedagogisch plan.   

 

- Bekeken gaat worden of een samenwerking met de ‘Twinkeling” in Horst mogelijk 

is voor wat betreft BSO. Twinkeling is een dagopvang voor kinderen met een 

beperking. De opzet is om een klein groepje met kinderen in Baarlo te vestigen. 

Hier is nog geen terugkoppeling op ontvangen.   

 

- Er wordt binnenkort een vacature voor pedagogisch beleidsmedewerker uitgezet. 

Per 01-2019 is dit verplicht vanuit het pedagisch beleid. Kerntaken en 

speerpunten voor deze functie: 

o Leerpunten als groep als ook individueel  

o Eigenaarschap: personeelsleden  

o Video interactie 

o Extern persoon 

o Coach de coacher 

o Coaching op de werkvloer  

o DNA bij Hoera houden. Daardoor wordt de uitwisselbaarheid (kinderen en 

coach) zo groot mogelijk 

o Gastouderbureau is hier niet in meegenomen 

 

  



Doorstroom kind naar volgende groep: verjaardag of behoefte kind?  

De doorstroom van een kind naar een volgende groep is in principe gebaseerd op de 

behoefte van het kind. Echter, geeft dit bij 1-2 jarigen een probleem. Het kind-leidster 

ratio van de dreumesgroep is een heel andere dan bij de peuters.  

Zodra een kind 2 jaar wordt, veranderd deze van 1:5 naar 1:8. Mocht een kind eerder 

dan zijn/haar 2e verjaardag naar de peutergroep gezet worden, blijft de leeftijd van het 

kind leidend en niet de stamgroep waar deze dan in zou vallen. Blijft het kind langer dan 

zijn/haar 2e verjaardag bij de dreumesen, dan is hier geen probleem. Op deze manier 

kan wel naar de behoefte van een 2 jarige gekeken worden, maar deze kan niet eerder 

dan de verjaardag over naar de volgende groep.  

 

 

Planbureau 

Er zijn plannen om het planbureau van Hoera breed op te gaan zetten. Denk hierbij aan 

planners en assistent leidinggevenden. Hierdoor wordt de werkdruk omtrent planning en 

last minute wijzigingen meer verdeeld.   

 

 

Dag van de leidster 

Donderdag 20 september is de Dag van de Leidster. Diana heeft enkele voorstellen voor 

een kleinigheidje.  Deze ideeën worden besproken en gedragen door de OC. Diana zal 

eea in gang zetten.  

 

 

Website en oudercommissie 

De introductiestukjes van de leden van de oudercommissie worden deze week ge-update 

en binnenkort op de website geplaatst. 

 

 

BSO 

- Geert Geurts gaat beginnen met de omscholing voor de BSO. Hij zal worden 

ingezet op de bovenbouw. Geert is oorspronkelijk planner, maar heeft heel veel 

zin in zijn nieuwe uitdaging. 

- Is er een beleid ten aanzien van spellen en tv-programma’s op de BSO? En is hier 

een verschil tussen onderbouw en bovenbouw. En hoe wordt hiermee omgegaan 

op het moment dat onderbouw en bovenbouw samen draaien, bijvoorbeeld in 

vakanties? Marion geeft uitleg.  

 

 

Koersplan 

Aan de oudercommissie is een kopie van het koersplan uitgedeeld. Deze zal volgende 

vergadering inhoudelijk besproken worden.    

 

 

De volgende vergadering van de oudercommissie vindt plaats op maandag 12-11-2018 

om 19.30 uur.  

 




