
Notulen Hoera oudercommisie, locatie Maasbree  

Datum, 28-01-2019 

Aanwezigen: 
Marion, Mieke, Silvy, Janneke (notulist), Julie, Inge.  
 
Afwezig: 
Ellis, Sylvia 
 
1. Notulen vorige vergadering(en) 

• Het idee om gezamenlijke EHBO-trainingen aan ouders te geven heeft Marion 
met Lia (Violier) besproken, maar er is nog geen concrete datum afgesproken. 
Mededeling van Marion dat Lia langdurig ziek is. In overleg besloten dat de 
oudercommissie zelf gaat kijken hoe hier vorm aan te geven. Silvy neemt contact 
op met bv. Alles Paletti. Daarna verder overleg met oudercommissie. 

 Gedachte nu is om een of twee thema avonden “EHBO verlenen aan kind” in te    
             plannen en ouders uit te nodigen via ouderportaal en via Izzy! 
             Actie OC 

• Iedereen wordt gevraagd op zoek te gaan naar een nieuw lid wiens kind(eren) op 
de BSO zitten.  Helaas nog geen aanmelding ontvangen. 

Actie OC, rondvraag bij bijeenkomst 13-2 
Actie Marion, oproep via het ouderportaal  

• Afgesproken wordt dat de notulen ter goedkeuring in een mapje in de mailbox 
van de OC komen te staan en naar Marion worden gestuurd.   

Het mailen van de notulen gaan we als OC rechtstreeks mailen naar het servicepunt 
t.a.v. M. Kerpen. Zij zet dit dan op de site. Ook de twee notulen van 2018 nog mailen 
naar   m.kerpen@hoerakindercentra.nl.   
Actie OC 

• De uitnodiging voor de open avond van de Violier was prima van opzet en veel 
duidelijker wat betreft wie er verwacht werd. 

Ook de open avond van de Violier was duidelijk en prettig. 
Opzet van de themabrief is veel duidelijker en het kopje wat kunnen jullie als ouder hier 
in betekenen als erg prettig ervaren. 

• Wettelijke verhoging van de norm op de babygroep. Is vanaf 2019 1 op 3.  
Hoera werkt nu dan ook volgens deze wet. 

• Ranja in babygroep en tuitbekers in de dreumesgroep, Marion heeft dit 
besproken en er zal voortaan beter gekeken worden naar welke kinderen dit van 
huis uit al krijgen en welke niet. In de dreumesgroep geen tuitbekers! 

• Flyer voor overdracht gesprekken, er is een opzet gemaakt en deze is samen met 
de OC doorlopen. Na enkele kleine aanpassingen zal deze ingevoerd gaan 
worden voor de overgang van baby naar dreumes en van dreumes naar de 
kleuter groep. 

 



 
2. Mededelingen 

•  
 
3. Van Hoera voor de ouders 

• Volgende vergadering zal Marion met de OC stilstaan bij het project pedagogisch 
curriculum voor het jonge kind. 

– Baby groep en kleutergroep laatste jaren al veel extra scholing geweest, nu kijken naar 
wat heeft een dreumes nodig om zich goed en prettig te ontwikkelen. 

• Op locatie BSO – MVC zal een natuurspeelplek komen, die hopelijk rond het 100 
jarig bestaan van MVC al in gebruik genomen kan worden. (Pasen 2019). 

 
4. Van ouders voor Hoera 

• Communicatie over de overgangs- datum naar een volgende groep van de 
kinderen richting de ouders mag duidelijker. Marion koppelt dit terug 

Actie Marion  
• Wanneer gaan kinderen over naar een volgende groep was de vraag vanuit 

ouders? 
Marion geeft aan dat er leeftijds- categorieën voor zijn, maar dat er bovenal gekeken 
wordt naar de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 
 
5. Rondvraag 
 

• Reguliere dagopvang, ook mogelijk om de tijdstippen beter te laten aansluiten 
op de schooltijden bij het afnemen van halve dagdelen? 

Actie Marion 
• Melding van bijv. waterpokken, wanneer is een melding alleen op de groep en 

wanneer is een melding Hoera breed verspreid? 
Marion geeft aan dat de aard van de ziekte /  het virus in overweging genomen wordt 
en het aantal gevallen en de beoordeling door een arts.  

• Is er een activiteiten kalender per groep? Wanneer bijvoorbeeld gym, of bezoek 
ouderen? Zo kunnen de ouders er zelf over praten met het kind. 

 
6. Volgende vergadering 
15 april 2019, 19.30h  


