
Notulen vergadering 22 januari 2018 

 Aanwezig: 

 Brenda Groenendaal, Marion Oomen (op utnodiging), Inge Keuren-Jacobs, 

Joyce Heines, Nicole van Gerven, Anneke Kuijpers (notulist). 

Afwezig:  

Diana Bol 

 

 Welkom en opening 

Nicole van Gerven is er vanavond voor de eerste keer bij en wil zich ook graag bij de OC 

aansluiten. 

 

 Op- en aanmerkingen notulen dd 14 november 2017 

 

Op-en aanmerkingen notulen 10-05-2017: 

Er is opgenomen geen interesse in de woensdagmiddag opvang, dit moet zijn weinig interesse. Er 

zijn aanvragen voor een aantal flex kinderen op woensdag. 

 

Rondvraag: 

Hier staat Bianca genoemd, dit moet echter Diana zijn. 

 

Website: 

Op de website staan wel de namen van de leden van de OC vermeld maar niet de persoonlijke 

stukjes. 

 

 Mededelingen  

 

Ontwikkelingen IKK (innovatie kwaliteit kinderopvang) 

 

 Baarlo 

Alle medewerkers moeten  een taaltoets maken en daarmee een 3F halen. Dit staat voor het 

functioneringsniveau op taalgebied. 

 

Kind Centraal 

Het mentorschap is nog even uitgesteld. Reden is dat m.i.v. maart alle groepen wijzigen. Er komt 

dan een: 

-  “echte” babygroep  tot 1 à 1,5 jaar; 

- “echte” dreumesgroep  tot 1,5 à 2 jaar; 

- Peutergroep 2 à 3 jarigen; 

- Peutergroep 3 à 4 jarigen. 

Het voordeel hiervan is dat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen bezig zijn. 

 

Samenwerking met school  

Intensiveren naar een integraal kindcentra (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 



Koersplan: 

Een bijeenkomst voor de OC Hoera en MR school ieder apart met een externe. Hier zal uitleg en 

informatie verstrekt worden  over een IKC. 

Vervolgens zal de OC en de MR tesamen een bijeenkomst hebben. 

 

De volgende vergadering voor de OC zal daarom op 23 april plaatsvinden tesamen met Angelique 

Sterreke (extern deskundige) waarbij we als OC kunnen meedenken. 

 

Deze ontwikkeling zal samen met De Diamant plaatsvinden, vooralsnog niet met de Omnibus. 

 

Verder zal er ook overleg moeten plaatsvinden tussen Gemeente, Kerobei stichting en de Hoera 

over de huisvesting, aangezien het huidige gebouw / de huidige gebouwen niet voldoen aan de 

toekomst. Nieuwe huisvesting zal vanaf jaar 2024 dan aan de orde zijn.  

 

Gebouw 

De lokalen van de Hoera zullen door een verfbeurt opgeknapt worden. 

Voor de Baby/dreumesgroepen zal er nieuw meubilair komen. 

 

Kindratio 

Door de overheid is de ratio vastgesteld op 1 op 3. Het wordt nog erg moeilijk om personeel te 

werven. Op Facebook is reeds een oproep gedaan om ook door anders geschoolden te 

solliciteren. Hoera vergoedt dan de benodigde opleiding en je begint met een contract bij de 

BSO. Hierop zijn echter weinig aanmeldingen gekomen. 

 

 Rondvraag 

 

Joyce  vraagt of het een idee is dat de leidsters zich middels een foto en persoonlijk stukje zich 

kunnen voorstellen op de Hoera Portal. Dit ook met het oog op het aanstaande mentorschap. 

 

Inge vraagt of de verslagen op de Portal ook geprint kunnen worden. Volgens Marion gaat dat. 

 

Volgende vergadering zal plaatsvinden op 23 april om 19.30 uur, lokaal BSO Baarlo. 

 

Notuliste: Brenda 

 

 




