
 

Agenda OC  
 
 
          
Deelnemers: S. Leijssen, K. Jacobs, N. vd Heijde, L. Borsboom, N. vd Weerden 
Afgemeld: Kim van Renswouw 
Notulist: K. Jacobs 
Datum:  Maandag 28-06-2021   
Tijd:  20.00u – 21.00u    
Locatie:    MS TEAMS 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Verslag en actiepunten vorige vergadering 5 Ter 
vaststelling 

Allen X 

3.0 BSO: 
- Eten en drinken 
- Speelgoed/ activiteiten m.n. op de 

schutterij locatie 
- Fiets meenemen 
- Ophaaltijd  
- Opening 

5 Ter 
bespreking 

Allen  

4.0 BSO-groepen/ruimtes  5 Ter 
bespreking 

Allen  

5.0 Personele bezetting  5 Ter 
bespreking 

Allen  

6.0 Uitbreiding OC (vertegenwoordiging van baby 
en grote kids) 

5 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 Rondvraag en sluiting 
 

5  Allen  

 
Verslag en actiepunten vorige vergadering 
Communicatie naar de ouders verstuurd over de overgang dreumesen naar de peutergroep. Door de 
doorstroom kunnen de leidster weer gezamenlijk op de peutergroep staan. De unit is opgezegd en er 
is geen weg meer terug.  
 
Alles van meubilair is besteld voor de nieuwbouw en alles wordt in één dag over verhuisd door naar de 
nieuwbouw. Begin augustus wordt de unit opgehaald.  De concrete datum wordt naar de ouders 
gecommuniceerd. 
 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
BSO 
Hoera geeft aan dat de personele bezetting nog steeds een wisseling gaande is. Er zijn ook afspraken 
gemaakt in het team over het aanbod van de activiteiten, eten en drinken. Fruit en een cracker met 
beleg na school met drinken. Om half 5 komt een rondje met gezonde groenten. Dit werd in het 
verleden niet altijd gedaan, maar gaan ze vanaf nu wel dagelijks doen. Een van de nieuwe leidsters 
doet dreumesgroep en combinatie met BSO. Er is ook nog een gesprek met een kandidaat, daarvan 
wordt deze week bekend of ze bij Hoera komt werken. 
Over het algemeen krijgen werknemers een vaste aanstelling, maar er kunnen redenen zijn waarom 
iemand geen vaste aanstelling krijgt. 
Om een BSO goed op poten te kunnen zetten, moet iemand echt een passie hebben voor de BSO. Je 
kunt niet alle dagopvang collega’s op de BSO zetten. De kinderen moeten enthousiast worden 
gemaakt in de activiteiten die aangeboden worden. 
 



 

Agenda OC  
Vanuit de OC wordt gevraagd hoe er mee wordt omgaan als ouders de kinderen op verschillende 
locaties moeten ophalen. Hoera geeft aan dat hier flexibel mee wordt om gegaan. Als ouders hier 
zorgen of vragen over hebben dan kunnen ze contact opnemen met Hoera. Dan hebben ze het in 
beeld om welke ouders het gaan.  
 
Vanuit OC wordt gevraagd of de fietsen mee mogen naar de schutterij. De kinderen blijven op de 
locatie van de schutterij totdat ze worden opgehaald. Ze gaan niet meer terug naar de school om daar 
opgehaald te worden. Vanuit Hoera wordt dit geregeld . 
 
Vanuit Hoera wordt aangegeven dat de opening van de BSO locatie op de schutterij wordt gedaan 
samen met de schutterij. Voorstel is 22 juli als datum. Ze willen het als een leuk moment doen, om ook 
de maatschappelijke betrokkenheid van de schutterij te laten zien. Idee is om wat lekkers voor de 
kinderen en de ouders te regelen. Ouders moeten zich aanmelden om zo een idee te hebben hoeveel 
er komen. Voorstel voor tijd is half 7; dan is het officiële gedeelte. Goede communicatie is hierin 
belangrijk. 
 
Vanuit Hoera wordt aangegeven dat er een bestelling uitgedaan is voor het speelgoed voor de 
schutterij. Ook het programma is opgepakt. 
 
Vanuit de OC wordt gevraagd hoe het met het traphekje boven gaat, omdat er nu maar aan één kant 
een traphekje komt. Het gaat met name om groep 2 kinderen die boven blijven. Ze gaan onder 
begeleiding naar boven met de leidster. Ze moeten gaan ervaren hoe het loopt met de BSO-ruimte 
boven. Veiligheid staat voorop. De OC vraag hier aandacht voor. Hoera geeft aan dat ze hier aandacht 
voor hebben. 
 
Uitbreiding OC 
Hoera geeft aan dat er nog geen reactie is geweest op de vraag aan de medewerkers of nog mensen 
interesse hebben om deel te nemen in de OC. 
De OC geeft aan dat ze nog een stukje gaan maken om zich voor te stellen, zodat dit op de website 
gezet kan worden. Mogelijk trekt dit ook meer ouders. Actiepunt! 
 
Rondvraag 
Hoera geeft aan dat de mondkapjes niet meer nodig zijn en de oudergesprekken gaan ook weer live 
gebeuren.  
 
Peuters en kleuters gaan elkaar ontmoeten in de nieuwbouw en er is een roulatieschema gemaakt 
voor het gebruik van de speelzaal. Het gaat dan om beweegspellen, want pedagogisch medewerkers 
zijn niet opgeleid voor klauteren ed. 
 
Hoera vraag aandacht voor het jaarverslag van de OC. De OC geeft aan dat ze hiermee bezig zijn. 
Bij de volgende vergadering ook de ondertekening van de documenten regelen. 
 
De data voor volgend jaar worden in samenspraak met de MR vastgesteld. 
 


