
 
 

Notulen vergadering Oudercommissie Hoera Maasbree 

20-05-2021 

 

Digitaal aanwezig: Petra T, Silvy (voorzitter), Petra R (notulist), Inge, Janneke, Anouk de K, Anouk G, Els, Erik 

en Niels (tot 21.00 uur)  

 

 

1. Notulen vorige vergadering 

Terugkomende op het punt m.b.t. inbakeren: dit is besproken met de leidsters. Het protocol van Hoera is 

voorgelegd aan GGD. Het protocol zat goed in elkaar en hier hoeven geen wijzigingen in aangebracht te 

worden.  

Verder geen op-/of aanmerkingen n.a.v. de notulen.  

 

2. Samenstelling Oudercommissie 

Erik Nellen wordt als nieuw lid welkom geheten en er volgt een korte voorstelronde. Petra R deelt mede dat 

ze na deze vergadering zal stoppen als lid van de Oudercommissie.  

Petra T vraagt nog of voor alle nieuwe leden voldoende duidelijk is wat de taken en bevoegdheden zijn van 

de Oudercommissie. De leden geven aan dat dit voor hen duidelijk is.   

 

3. Ontwikkelgesprekken 

Anouk de K ervaart dat de ontwikkelgesprekken niet meer structureel plaatsvinden en alleen nog maar op 

aanvraag gebeuren. Het beleid van Hoera is dat deze gesprekken bij baby’s wat frequenter plaatsvinden (2 á 

3 x per jaar). Daarna is het streven om iedere keer bij de overgang naar een nieuwe groep een gesprek in te 

plannen. Nu wordt echter ervaren dat ouders hier zelf om moeten vragen en dit niet (voldoende) proactief 

vanuit Hoera zelf wordt geïnitieerd.  

 

Anouk G geeft aan dat de leid(st)ers zelf zeggen dat er nu niet voldoende aandacht aan wordt besteed i.v.m. 

Corona. Op bepaalde momenten wordt bewust de deur open gehouden zodat de kindjes uit 

nieuwsgierigheid gaan kijken bij een andere groep. Petra T geeft daarbij wel aan dat de afgelopen tijd de 

continuïteit van het bieden van opvang in een veilige omgeving op nummer 1 stond. Inmiddels is er weer 

wat meer ruimte om zaken op te pakken.  

Petra T zal dit punt oppakken en bespreken met de medewerkers.  

 

4. Hangjeugd/onveilige situatie rondom schoolplein en locatie Hoera  

Er wordt de laatste tijd veel overlast ervaren van de hangjongeren rondom het schoolplein en Hoera. Dit 

zorgt voor een onveilige situatie, zowel voor de kinderen bij Hoera, maar ook voor hun leid(st)ers. Dit is 

meerdere malen aangegeven bij diverse personen binnen de gemeente Peel & Maas. Helaas heeft Hoera op 

dit moment nog geen bevredigende reactie ontvangen. Het verzoek is dan ook om ook vanuit de 

Oudercommissie meldingen hiervan te maken. Veilig spelen blijft immers het belangrijkste!  

Petra T zal nogmaals contact zoeken met de gemeente Peel & Maas. Niels heeft diezelfde avond nog contact 

met de wijkagent. Het advies van de wijkagent is om de politie én de gemeente te (blijven) bellen. Petra T zal 

nog terugkoppeling geven aan de Oudercommissie over de ontvangen feedback van de gemeente.  

 

5. Parkeren personeel Hoera  

Anouk G geeft aan dat er vaak een tekort is aan parkeerplaatsen voor ouders bij de Hoera. Hierdoor moeten 

ouders vaak een stuk lopen, terwijl personeel recht voor de deur parkeert. Hoewel dit zeker niet wenselijk is, 

is het aantal parkeerplaatsen bij de Violier/Hoera nu eenmaal beperkt. Petra T zal het personeel verzoeken zo 

veel mogelijk op de rest van de parkeerplaatsen te parkeren, en niet recht voor de ingang. 



 

6. Invulling informatieavond ouders 

De Oudercommissie wilt graag weer een informatieavond organiseren voor de ouders. Een idee van Els is 

bijvoorbeeld om een informatieavond te organiseren over spraak-/taal ontwikkeling bij kinderen. Er wordt 

afgesproken dat iedereen nadenkt over een eventuele invulling voor de volgende vergadering op 8 juli a.s.  

 

 

 

7. Versoepelingen Corona  

Gelukkig is de BSO weer geopend! Overige regels (bijvoorbeeld zo min mogelijk volwassenen op de locatie) 

worden nog steeds gehanteerd. In ieder geval tot de zomervakantie zal ook het halen en brengen op deze 

manier blijven gebeuren.  

 

8. Personeelsbestand 

Hoera ervaart op dit moment een uitdaging in het werven van nieuw personeel. Mogelijkheden tot een 

combinatie tussen basisonderwijs en dagopvang worden steeds meer bekeken en besproken.  

 

9. Dag v/d Leid(st)er 

Tijdens de vergadering op 8 juli a.s. kunnen de ideeën over de invulling van de Dag v/d leid(st)ers besproken 

worden. Deze vergadering is zonder Petra T. De leden zullen allemaal alvast nadenken over dit onderwerp. 

Petra T zal nog het aantal leid(st)ers doorgeven en het beschikbare budget.  

 

10. Dagverslagen 

Er wordt dagelijks een kort verslag gemaakt van de activiteiten van de allerkleinsten voor de ouders. Soms 

ontvangen de ouders deze verslagen pas laat in de avond. Dit is niet wenselijk en niet gebruikelijk, aangezien 

de informatie die in de verslagen staan soms invloed heeft op het avondprogramma thuis.  

Zowel de Oudercommissie, als Petra T wilt graag weten of dit een systeemfout is, of dat de leid(st)ers deze 

echt pas ’s avonds laat versturen. Indien er zo laat pas een dagverslag wordt ontvangen, graag meteen 

aangeven bij Petra T of Sharon, zodat dit direct nagekeken en eventueel aangepast kan worden.  

 

11. Pilot Flexgroep 

De wachtlijsten in Maasbree lopen hoog op. Op dit moment kan Hoera niet naar eigen tevredenheid voldoen 

aan de vraag naar (flexibele) opvang. Dit heeft met name te maken met het feit dat de vraag naar flexibele 

opvang steeds groter wordt en dat er te weinig ruimte beschikbaar is om aan deze vraag te kunnen voldoen. 

Als oplossing is Hoera in gesprek gegaan met De Vermaekerij om de mogelijkheden te bekijken om daar een 

flexibele groep te kunnen plaatsen. Het zou dan een verticale, flexibele, groep betreffen. Wellicht zou dit dan 

onder een ander label geprofileerd worden en niet onder de Hoera vlag. Dit omdat er dan een locatie komt 

die niet gehuisvest is in een basisschool. Het voorstel ligt nu nog bij de Raad van Toezicht. Mocht dit 

goedgekeurd worden, dan zouden de plannen zeer waarschijnlijk op korte termijn uitgerold gaan worden (1 

september a.s.).  

Op 21 juni a.s. is er waarschijnlijk meer duidelijk over deze plannen. Er wordt op deze datum dan ook 

tussentijds een extra overleg ingepland om de Oudercommissie hier verder over te informeren. Eventueel kan 

Rudi Peeters hierbij aanschuiven.  

 

12. Rondvraag 

• Met het vertrek van Petra R zal Inge Grutters vanuit de BSO Dynamic/MVC de Oudercommissie 

kunnen vertegenwoordigen. Haar oudste dochter zal volgend schooljaar hier naar toe gaan.  

• Status extra activiteiten BSO Dynamic: Monique Smits is hier volop mee bezig en maakt hier een 

mooi programma voor. 

• Het is bij veel ouders niet bekend dat er op dinsdag en vrijdag Peuterplein is. Petra T kijkt naar de 

mogelijkheden om dit op de flyer te laten zetten.  

• Het is fijn als de leid(st)ers meer ‘in the lead’ kunnen zijn bij communicatie richting ouders, 

bijvoorbeeld wanneer een kind opgehaald moet worden. Dit blijft lastig voor de leid(st)ers, maar is 

een (reeds bekend) aandachtspunt.  



• Inge zal de namen van de leden van de Oudercommissie op de site aan laten passen.  

 

9. Volgende vergaderingen 

• 21-06-2021 20.00 uur met alle OC leden, incl. Petra T (en Rudie) i.v.m. update Pilot Flexgroep 

• 08-07-2021 20.00 uur met alle OC leden, excl. Petra T (i.v.m. Dag v/d Leidster) 

• 19-10-2021 20.00 uur met alle OC leden, incl. Petra T 

• 16-12-2021 20.00 uur met alle OC leden, incl. Petra T 


