
 
 

Agenda Oudercommissie Hoera Weert (locatie Laar) 
Maandag 6 februari 2017, 20.00 uur, locatie: IKC Laar 

 

 
1. Opening 

 Welkom Marieke, Sanne, Sandra en Cindy 

 Bespreken vorige notulen 
 

On drive voor bedrijven kost geld. Dus Monique is nog niet 
om de tafel gaan zitten met Desiree want dit heeft niet 

zoveel zin.  
 

2. Nieuws vanuit Hoera Weert  
 Rapportages van KDV en BSO Hoera Weert, locatie Laar 

 
22 september inspectie gehad. Dit is onaangekondigd. Alle 

punten die wettelijk zijn worden dan bekeken. Ze hangen 
altijd bij de groepen en het verslag staat ook op website.  

 
Er kwam een punt naar boven en dat was de 

koelkasttemperatuur lijst, deze is direct gemaakt.  

 
Het pedagogisch klimaat is goed. De emotionele veiligheid is 

goed. Kinderen die net nieuw zijn erbij betrokken worden. Er 
wordt gezegd wat de kinderen goed kunnen. Waarde en 

normen bijvoorbeeld het op je beurt wachten is allemaal 
prima. 

 
Bij de BSO werd aangegeven dat er twee kinderen van de 

BSO bij de kinderopvang waren. Ze konden aanvankelijk niet 
zo goed hun weg vinden. Maar dit ging uiteindelijk ook goed. 

 
 

Er komt binnenkort een nieuwe website van Hoera.  
 

Punten die jaarlijks geagendeerd worden: 

Een aantal punten moeten jaarlijks terug komen. Waaronder 
werkplan, pedagogisch beleid, voeding, prijs en 

openingstijden. Voorzitter agendeert ze. 
 

 
 



3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen  

 Rudie Peeters zit in de maatschappelijke. Rudie is hier 
bestuurslid van. Dus kort bij de bron tbv nieuwe info en 

wetgeving. 0 tot 1 jaar willen ze terug brengen naar 1 

leidster op 3 i.p.v 1 op 4. Dit zou ook betekenen dat de 
opvang voor de baby’s duurder wordt, maar dat de overheid 

dan meer vergoed. De mensen die op de groep staan gaan 
de cursus babyspecialist volgen. Dit wat er op het moment 

speelt. Het is allemaal nog toekomst muziek.  
 

 Vanaf 1 januari een vijfde clustermanager aangenomen.  
Op Laar wordt er een assistent leider aangenomen. Dit zal na 

de zomer gaan gebeuren.  
 

 Er was een algemene denktank bij Hoera. Maar het lukt niet 
om het van de grond te krijgen, dus is het afgeschaft.  

 
4. Nieuws vanuit de Oudercommissie Laar 

o Invoering hygiëne regel schoenen: volwassen/kinderen 

Er staat een mooie kast op de gang voor de schoenen. 
Waarom is dit niet ook voor de baby’s en dreumesen. 

In het mandje moeten nu de schoenen in een plastic 
zakje, maar daar zit ook het speentje bij. Dit vindt 

Monique niet hygiënisch. Wordt naar gekeken. Er komt 
nog een kast die verrijdbaar is.  

Dit moet ook vermeld worden aan mensen die nieuw 
komen. Dus dat mensen overschoentjes aan moeten 

doen.  
 

o Communicatie 
Ouders krijgen laat te horen als er activiteiten zijn. 

Dit heeft te maken met het feit dat Hoera op school 
aan het wachten was. Daardoor konden sommige 

dingen pas op het laatste moment gecommuniceerd 

worden. Er is al gezegd dat de volgende keer met 
communicatie niet eerst op de school gewacht gaat 

worden.  
 

Wie haalt kinderen op die op woensdag eigenlijk naar 
BSO gaan, naar kinderdagverblijf gaan.  

Dit moet wel duidelijk zijn voor kind en leidster. 
Duidelijke lijn met school ook afspreken. 

 
Verder de vraag hoe dingen onderling aan leidster 

worden doorgegeven. Belangrijke dingen worden 
gecommuniceerd onderling. Tevens is er een  ‘logboek 

De kinderen worden goed gevolgd door de kijk.  
 



Belangrijk dat als je s morgens op een andere groep 

hebt gestaan dat je even goed op de hoogte wordt 
gebracht van wat er op de andere groep gebeurd is. 

Zodat je een goede terugkoppeling naar ouders kan 

geven over hoe het gegaan is. Het is voor ouders niet 
prettig om te horen ik weet niet hoe het gegaan is 

vandaag ,want ik stond op de andere groep.  
 

 
Communicatie vanuit Panningen. 

De reden dat je niet meteen antwoord krijgt heeft te 
maken met het feit dat personen parttime werken. 

Sommige ouders geven aan dat het soms ook vaker 
langer duurt dan vijf dagen eer er contact wordt 

opgenomen.  
 

Soms kloppen dingen ook niet. Sigrid gaat uitzoeken 
waar het probleem zit. ‘Servicepunt is reeds op de 

hoogte en heeft zaken opgeplakt met betreffende 

mensen. 
 

 
o Jaarverslag 2016 

Anette en Tanja gaan dit maken.  
 

o Groei kleuterklas: 
Hoera heeft een leslokaal van de school. Nu wordt de 

kleutergroep zo groot. Gaat dit nu ten kosten van het 
extra lokaal van Hoera. Boven zijn vier lokalen. Een is 

nu een handvaardigheid lokaal. Boven is dus nog 
ruimte. De peuters en kleuters gaan niet naar boven. 

Dus het is nog geen gevaar.  
 

Wat gebeurt met de visie van de kleuters? Dit gaat 

met thema’s samen. De peuters kunnen niet meer 
naar de kleuters omdat de groep zo groot is. Het is wel 

een gemis dat dit niet meer kan. Met thema’s zal dit 
dus in ieder geval gebeuren. Er wordt gekeken hoe het 

nog meer kan. Bijvoorbeeld samen gymen.  
 

5. (Geplande) activiteiten en/of evaluatie 
 Carnavalsoptocht 

Denk avond en knutselavond weinig aanmeldingen. We 
hebben binnen het thema wat uitgedacht.  

Dinsdag 7 februari is knutselavond en volgende week 
woensdag.  

 
Voor de optocht zelf zijn ook niet veel aanmeldingen. Dit 



moet nog een keer wat duidelijker worden gecommuniceerd. 

Zodat ouders zich misschien op gaan geven.  Ook kinderen 
die dag niet aanwezig zijn mogen samen met hun ouders 

meelopen 

 
 Kerstdiner: hoe is het bevallen t.o.v. kerstontbijt voorgaande 

jaren? 
 

 Fantastisch. Het was erg geslaagd. Het was niet echt samen 
met de school, maar het was wel leuk.  

Ouders van de peuters vonden het te laat om 18:00. Maar je 
zit met de openingstijd van Hoera.  

Zou het een half uurtje eerder kunnen? Kijken of hier een 
mogelijkheid voor is. Ook hier gold eerder info doorspelen 

naar ouders zodat ouders zelf rekening kunnen houden met 
evt kind met allergeien.  

 
6. Rondvraag 

Vraag: Mag BSO samengevoegd worden met opvang? Dit mag als 

je er beleid op hebt staan en de juiste kindleidsterratio hanteert.  
 

Wie wil er na vanavond bij de O.C: 
Als iedereen wil zijn er nu te veel er mogen er officieel 7 

deelnemen.  
 

Hebben ze op de BSO stoeltjes voor achterin de auto? De BSO 
gaat ergens heen en de vraag is of er dan stoeltjes zijn. Die 

moeten de ouders dan zelf even achterlaten. De vraag is ook of dit 
dan duidelijk gecommuniceerd wordt naar ouders dat ze dit dan 

achter moeten laten. Wat zijn hier nu precies dan de regels van 
over het vervoeren van kinderen? Deze zijn opgezocht en 

gecommuniceerd. 
 

 

 
7. Sluiting / volgende bijeenkomst 

 
 8 mei 20:00  

(denk aan op agenda houtsberg) 
 


