
 
 
Verslag OC vergadering Hoera 25 september 2018 

 

Aanwezig: Sandra, Chantal, Christel  

Afgemeld: Chantal de j, Renate 

 

 

1. Opening 

2. Vaststellen van agenda: geen aanvullingen. 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering: geen op- of aanmerkingen.  

4. Mededelingen: 

a. OC: 

 Ontvangen mail/berichten van ouders:  

 een verzoek mbt C-diploma (zie bericht hieronder) 

 bericht van ouder omtrent een aantal punten: sandra heeft dit 

opgepakt met desbetreffende ouder. Heeft daarnaast bij de ouder 

aangegeven dat het belangrijk is om dit ook bij de groep aan te 

geven. Goed om als oc lid ook bij ouders aan te geven dat het 

belangrijk is om wensen, opmerkingen bij de groep zelf aan te 

geven. 

 diverse ouders hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer 

buitenspeeltijd voor de kinderen. Sandra heeft dit naar de groep 

teruggekoppeld. 

 hoe is het geregeld met overdracht aan het einde van de dag: op 

maandag, dinsdag en donderdag is er van iedere groep een 

personeelslid tot aan het einde van de dag aanwezig.   

 Zwemles: er zijn veel extra kindjes bij gekomen. Vanaf september geeft 

Maarten ondersteuning bij de zwemles. Van een ouder is de vraag of het 

mogelijk is om ook het c-diploma bij de bso zwemles te halen. Dit is ook  

voorgelegd aan de oudercommissie. Sandra heeft dit voorgelegd aan 

Laco, met de vraag wat de mogelijkheden zijn en wat het minimum 

aantal kindjes moet zijn. Sandra koppelt dit terug naar de desbetreffende 

ouder.   

b. Najaarsactiviteit: lampionnentocht. Voorstel: woensdag 7 november, voor 

de rakkertjes en belhamels en bso kinderen (ouders moeten hierbij 

aanwezig).     

 

c. Hoera 

 Tarieven 2019  

Door leidster-kind ratio en komst HBO coach worden de kosten van de 

kinderopvang groter. De vergoeding vanuit de overheid wordt echter ook 

hoger. Bij kleinere kinderdagopvang betekent dat dat de kosten beduidend 

zullen toenemen.  Bij Hoera zullen de nettokosten meevallen en in veel 

gevallen zelfs positief uitpakken. OC ontvangt na donderdag conceptbrief 

voor ouders, waarbij ook voorbeeldpercentages gegeven worden. 

  

 Start BSO Chill out   

GGD had groen licht gegeven maar het vergunningstraject loopt vertraging 

op. Er is momenteel gesprek met bestuur van de voetbalvereniging over de 

inrichting van de ruimte, gebaseerd op ontwerp van Hoera. Sandra 



bevestigt dat ouders iets later bij de opvang hun kinderen kunnen ophalen 

wanneer ze bij opening van bso chill out op 2  plekken kinderen moeten 

ophalen.   

 

 Stint 

Uit voorzorg heeft Hoera besloten geen Stint te gebruiken tot er meer 

duidelijkheid is over de oorzaak. Daarnaast wordt er uberhaupt gekeken 

naar het vervoer van kinderen en wordt daar verder beleid op uitgewerkt.   

  

 Gebruik van sloffen bij locatie Molletjes en Rakkertjes 

In verband met het schoonhouden van een vloer is een idee om kinderen 

en medewerkers te vragen om sloffen te gaan gebruiken. OC zou dit niet 

adviseren, ivm weerstand en praktische bezwaren.   

 

 jaarverslag 2017 

Jaarverslag is goedgekeurd.  

 

 personele bezetting:  

Jolanthe gaat per januari met prepensioen. Er zal nog een nieuw iemand 

geworven worden.  

 

5. Rondje langs de locaties: 

a. Molletjes (0-2 jaar): 

geen opmerkingen 

b. Rakkertjes (2-4 jaar): vanuit OC lid van kind bij Rakkertjes     

 Mogen leidsters paracetamol toedienen? Protocol is gewijzigd: 

Sandra zoekt dit op.   

 Flexibele opvang: sommige ouders vinden 10 dagen van te voren 

opgeven en max 7 dagen van te voren afzeggen weinig flexibel. 

Sandra geeft aan dat kortere tijd problemen gaat geven voor inzet 

van personeel.   

c. Belhamels (2-4 jaar peuterprogramma): niemand aanwezig  

d. BSO:  maarten is zowel als gymleraar als bsoleider werkzaam. OC lid geeft 

aan dat een van de kinderen aangaf dat maarten als bso-leider losser is 

dan als gymleraar. Knap dat maarten in staat is om 2 verschillende rollen 

aan te nemen.  

 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

a. Datum:   

Di 16 okt 20 uur, bij Christel  (zonder Sandra) 

22 januari 20 uur (met Sandra). 

 

7. sluiting 

  

w.v.t.t.k 

Geen opmerkingen.  

 

Actielijst 

 sandra koppelt reactie laco mbt c-diploma terug naar ouder  

 sandra vraagt bij vera uitnodiging voor lampionnentocht op  

 chantal r vraagt bij chantal de j na of de najaarsactiviteit op de boerderij kan 

plaatsvinden.  

 Wendy past uitnodiging lampionnentocht aan op 29 sept en stuurt deze naar de 

andere oc leden, deze wordt in de week van 1 okt verstuurd: aangeven dat alleen 

in de groep met belhamels en rakkertjes en bso (bij bso een lampion wordt 

geknutseld wanneer de kinderen daar behoefte aan hebben).  


