
 
 

Verslag OC Heythuysen vergadering 26 april 2018 

 

Aanwezig: Sandra, Chantal, Chantal, Renate, Christel,  

Afgemeld: Wendy 

 

 

1. Opening 

2. Vaststellen van agenda: geen aanvullingen. 

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

dat ze snel na de vergadering ontvangen zijn! Dank daarvoor. 

4. Aktielijst en reglement tekenen:  

a. reglement is al door alle OC leden getekend dus agendapunt kan worden 

geschrapt. 

b. Aanpassen poster oudercommissie-leden is ook al gebeurd. 

5.  Mededelingen: 

a. OC: 

i. Ontvangen mail/berichten van ouders: geen mails. Chantal meldt nog 

dat er voorafgaand aan de paasactiviteit wel een e-mail is ontvangen van 

een boze ouder die het jammer vond dat er geen vervoer was . Chantal 

heeft gereageerd en uitgelegd dat het niet haalbaar is om vervoer te 

organiseren.  De ouder noemde het een flutcomité. Jammer dat iemand 

het zo benadert. 

ii. Evaluatie paasactiviteit: 

1. Positieve reacties gekregen. Het regenweer was geen 

probleem: de kinderen hebben heerlijk in de modder 

gespeeld. Eten in overvloed en erg leuk opgezet onder de 

overkapping, goed verzorgd. Dank voor de gastvrijheid van 

Chantal en de inzet van iedereen. Ook Chantal heeft nog 

persoonlijk positieve reacties gekregen van ouders. 

2. Veel zieken dus veel afmeldingen. Schatting is tussen 60 en 

70 kinderen aanwezig, toch nog een mooie opkomst. 

3. Volgende keer vermelden dat het ook met slecht weer 

doorgaat. 

4. Alternatieve locatie voor als Chantal verhuisd is: Chantal 

heeft contact gehad met een echtpaar met een boerderij 

vlak bij Scheyvenhof in Leveroy. Ze hebben laatst voor het 

eerst een schoolklasje ontvangen en waren positief. 

5. Sandra: voorstel om jaarkalender te maken met daarin de 

activiteiten georganiseerd door de OC. Zoals kinderdisco, 

paasactiviteit, lampionnentocht etc. 

 

b. Hoera 

i. babyspecialist  

De meeste medewerkers zijn klaar met de opleiding. Zes 

scholingsbijeenkomsten gehad. Complete omslag qua denkwijze. Sandra 

heeft de bijeenkomsten ook gevolgd. Er werd erg ingezoomd op signalen 

herkennen van baby’s. Dunstan babytaal wordt behandeld. Voorkomen 

stressniveau/stijging cortisol hormoon door meteen goed te kunnen 

reageren op de signalen van de baby. Alles komt aan bod; slapen, voeding, 



stukje hechting, perinatale ontwikkeling en prenatale ontwikkeling. Ook 

werd ingezoomd op verloop zwangerschap, was er stress en is er kans dat 

het kindje ook stress heeft? In de groepen wordt nu gewerkt met 

draagdoeken en met een vaste mentor. Bij de start van een kindje op de 

groep krijgen de ouders de gelegenheid voor een gesprek met een 

medewerker thuis. Ook het verloop van de zwangerschap wordt dan 

bekeken. De ouder kan mee komen wennen op de groep. De ouder doet 

dan de verzorging, mentor kijkt mee en neemt het over. De eerste vier 

weken doet alleen de mentor de verzorging, dus de medewerker flext mee 

met de dagen van de baby. Na de vier weken wordt de tweede mentor 

geïntroduceerd als tweede vaste verzorger. Oudergesprekken worden ook 

frequenter. Men is bezig met een nieuwe inrichting van de ruimtes; minder 

prikkels, meer rust. Medewerkers zijn superenthousiast. Je kunt als 

kinderdagverblijf ook een licentie krijgen. De locatie van Hoera in Maasbree 

heeft dit al, als eerste en enige van Nederland. Gaat wel ver, nascholing 

vereist, gekoppeld aan babycoach. 

Kortom, iedereen is enthousiast en het vroegtijdig leren herkennen van 

verbale en nonverbale signalen wordt als heel positief ervaren. 

ii. groepssamenstelling najaar 2018  

Als je vanuit het concept babyspecialist wilt werken, moet je kijken hoe je 

de groepen indeelt en daar wordt nu naar gekeken. Toevallig een 

‘babyboom’ in Heythuysen: Januari tot december 22 baby’s,nog nooit 

zoveel gehad, en ook heel veel flex. 1 medewerker op 3 baby’s. 

Er is voor gekozen, mits goedkeuring van de OC, om drie groepen te 

maken: 0-1,5 jaar 

1,5-3 jaar, dreumes/peuter groep 

3-4 

De aanwezige leden van de OC zijn allemaal akkoord. 

Dat betekent dat de huidige belhamelgroep gesplitst gaat worden en 

gemengd in de twee laatstgenoemde groepen. Merendeel is 3+ leeftijd. 

Huidige lichting kinderen laat Sandra dus zitten waar ze zitten, voor de 

nieuwe kindjes geldt instroom conform de nieuwe groepsindeling. 

Volgend jaar continurooster, geen tussentijdse opvang. De ruimte die nu 

het speelparadijs wordt genoemd en werd gebruikt met de TSO kan nu dus 

anders gebruikt worden. Sandra stelt voor dit als ontmoetingsruimte te 

gebruiken, met speelhoeken in, om elkaar te ontmoeten. Bouwhoek, 

poppenhoek etc waar de oudste groep (3-4 jaar) terecht kan. Sandra gaat 

voor de babygroep op zoek naar mensen met 27-32 uurs-contracten, 

iemand die vier dagen aanwezig is. 

Wet heeft uitzondering: vaste gezichten regeling geldt niet voor 

flexkinderen maar het streven is er wel aan te voldoen. Vakanties en zo 

blijven wel een uitdaging.  

Insteek is 20 augustus de nieuwe groepsindeling te gaan hanteren, dus na 

de zomervakantie.Conny gaat team Heytse verlaten, woont in Horst en 

heeft een baan in Sevenum. Dus wellicht intern een vacature.  

Medewerkers hebben kunnen aangeven wat ze willen, rooster moet nog 

worden gemaakt. Groepen zitten voller dan ooit.  3-4 leeftijdsgroep blijft 

waarschijnlijk op de vrijdag gemixt met 1,5-3 vanwege de kleine groep.  

iii. nieuwe schooltijden en BSO-aanbod 

Gestart met werkgroep om de schooltijden te wijzigen vanwege de 

explosieve groei van de tussenschoolse opvang en het gemis van een 

pedagogische benadering daarin. MR heeft enquete uitgezet, ouders 

hadden voorkeur continu rooster, bij schoolteam voorkeur 5 gelijke dagen 

rooster, dus tweestrijd. Nog een infoavond gehad. Felle reacties op het 

tussen de middag gedeelte, slechts een half uur lunchpauze bij continu 

rooster. Nu bedacht dat kinderen 40 minuten lunchpauze hebben. Bij 

onderbouw is er dan ondersteuning van een vrijwilliger. Kinderen zijn 



woensdag 12:15 uit, voor de rest om half drie. Vrijdag groep 1 vrij, 2 en 3 

tot 12:15, vanaf groep 4 om 14:30.  Als BSO wordt vanaf half drie of kwart 

over twaalf opvang aangeboden, einde schooltijd tot zes. Verlengde 

opvang tot half zeven. Flexibele opvang was minimaal drie uur, is nu terug 

gebracht naar minimaal twee uur.  Hele uitdaging om BSO personeel te 

vinden.  

Sandra vraagt of iemand nog reacties op de berichtgeving heeft gehoord. 

Nauwelijks. Chantal: reacties zijn niet negatief en niet positief, iedereen 

heeft er gewoon kennis van genomen. Buurvrouw andere Chantal vertelde 

dat ze het ook wel prima vind. 

BSO activiteitenaanbod: daarop wordt ook georiënteerd. 

Mindfullness, judo, tennis, gesprek bij Ursula gehad om daar in de 

praktijkruimtes te kijken en workshops te doen. Na meivakantie bij 

voetbalclub nog een afspraak om te kijken wat er mogelijk is. Dus 

beoogd wordt een breder aanbod aan activiteiten aan te bieden dan 

alleen binnen de vier muren. 

iv. jaarverslag 2017. Sandra vraagt wie dit wil schrijven. Er is een 

format beschikbaar en het gaat slechts om 1 a4-tje. Hoeveel 

vergaderingen zijn er geweest, wie zat in de OC, wat waren 

gespreksonderwerpen, is er advies uitgebracht en over welke 

onderwerpen dan (bv: er is advies uitgebracht over de indeling van 

de nieuwe groepen. Verdere inhoudelijke toelichting is niet nodig, 

noemen van het onderwerp waarover advies is uitgebracht, is 

voldoende). Wijziging samenstelling OC (Maud en Esther zijn weg).  

Chantal de Jong zal het verslag schrijven.  

 

6. Rondje langs de locaties: 

a. Molletjes (0-2 jaar): 

Opmerking: er wordt pas behoorlijk laat aan de ouders gemeld wanneer 

een kind doorstroomt naar de andere groep. 

Sandra: dat wordt anders. Voortaan wordt met de ouders afgestemd 

wanneer een kind dat 2 jaar wordt doorstroomt naar de andere groep. Niet 

meer per de 16e van de maand maar rondom de verjaardag. 

b. Rakkertjes (2-4 jaar):  geen meldingen.  

c. Belhamels (2-4 jaar peuterprogramma): geen meldingen.  

d. BSO: geen bijzonderheden. Leuk wat Patrick doet met de workshops. 

Zwemles wordt positief ontvangen, zo vertelde ook Wendy. 

Ze hoort ook veel positieve reacties van andere ouders. 

Sandra heeft een vraag gekregen van iemand die zwemles wilde afnemen 

maar verlengde opvang afneemt tot half zeven. Dus ze kan haar kind niet 

afhalen en vraagt of een medewerker de kinderen van zwemles kan 

ophalen. Sandra gaat bekijken hoeveel vraag hiernaar is. 

Via school en ouderportaal is brief over zwemles verstuurd deze week. Chantal 

wil Sem ook laten beginnen na de meivakantie. 

Zwemles is gestart met vijf kindjes. Groepje van Sem start met 9. Dus is al 

groei te zien. Sandra zal eens kijken of er meer ruchtbaarheid aan kan worden 

gegeven.  Ze zwemmen in de vakantieperiode door. 

7. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

a. Datum: 27 september 20.30 uur. 

8. sluiting 

  

w.v.t.t.k 

Geen opmerkingen.  


