
Notulen Oudercommissie (OC) Hoera d.d. 28 september 2020 

 

Aanwezig: Petra Tielen (Clustermanager Hoera Baarlo), Anita van Cauwenberghe, Inge Keuren, Brenda 

Groenendaal, Nicole van Gerven (via whatts app) 

Afwezig: Diana Bol, Joyce Heines 

__________________________________________________________________________________ 

 

Op- en aanmerkingen nav notulen dd 17 februari jl.  

- Contactgegevens in het ouderportaal: 

Zodra een kind van ‘onderbouw-BSO’ naar de ‘bovenbouw-BSO’ gaat, dan wordt aangekondigd 

dat het kind op de bovenbouw gaat oefenen. In deze aankondiging zouden ook de 

contactgegevens voor de nieuwe locatie opgegeven mogen worden.  

- Attentie tbv dag van de leidster: 

De handcrème met de zeer toepasselijke tekst wordt erg gewaardeerd!  

 

Agendapunten 

- Corona 

Vanaf medio maart is de noodopvang van start gegaan en is ca 90% van de medewerkers thuis 

komen te zitten. Dit heeft veel impact gehad op de organisatie. De inschatting van de BSO 

behoefte was vanaf juli een drama. Reden hiervoor was de onzekerheid. Aanmeldingen voor 

de opvang in deze periode was niet vanzelfsprekend. Uitgangspunt was wel om alle kinderen 

passende opvang te kunnen bieden. Dit gold ook voor kinderen waarvan de ouders geen 

contract bij Hoera hebben.  

De grote vraag zit nu in wat de impact gaat zijn van een 2e golf. Medewerkers van het KDV 

krijgen geen voorrang bij het testen op corona. Dat resulteert in veel ziekteverzuim en een 

lastige personeelsplanning. De eerste prioriteit blijft ook hier dat de opvang open blijft! 

Oplossingen hierin zijn het inzetten van 3e jaars stagiaires, aanpassing van groepsgrootte en 

het inzetten van personeel van andere vakgebieden binnen Hoera. Echter blijft het een lastig 

vraagstuk als je kijkt naar situaties als ‘wat in geval van sluiting van een groep of locatie’? Wat 

gaat een golf van werkloosheid betekenen voor Hoera? Dit resulteert in veel onrust en 

financiële onzekerheid op vele vlakken.   

 

- Wachtlijsten 

o BSO: het zou mooi zijn als er een signaal vanuit het Servicepunt komt bij kinderen 

vanaf 3 jaar die gebruik maken van de KDV, dat de opvang na het 3e levensjaar van het 

kind stopt en dat een nieuw contract ten aanzien van de BSO aangegaan dient te 

worden. Ook bij de informatie-avonden op de scholen zou dit een waardevolle 

toevoeging zijn.   

o De wachtlijstproblematiek voor Baarlo wordt weggewerkt. Na de herfstvakantie 2020 

zijn er 2 nieuwe medewerkers. Daarnaast kunnen we extra ruimte van school gaan 

gebruiken.  



o De samenwerking met VV Baarlo zat al langer in de planning. Eea is in een 

stroomversnelling gekomen door de komst van Natureluur. Het doel van de 

samenwerking is meer differentiatie aan te brengen en daardoor het aanbod voor 

kinderen aantrekkelijker te maken. Het voorstel wordt momenteel uitgewerkt en en 

gaat een mogelijkheid tot kennismaking plaatsvinden. Voetnoot hierbij is dat VV 

Baarlo nog geen permanente BSO locatie is. Binnenkort zal er meer gecommuniceerd 

worden omtrent de activiteiten. Eea wordt gecoördineerd door het servicepunt.  

o Babygroep: hier is extra personeel gewenst. Zodra dit gerealiseerd is, kunnen ook hier 

de wachtlijsten worden weggewerkt.  

o Hoera is druk bezig met het realiseren van een permanente 3+ groep in de basisschool. 

Er is een danktank opgericht en gaat de komende week van start. Voetnoot hierbij is 

dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen die de keuze voor de 

Omnibus of Diamant hebben gemaakt. 

 

- Voedingsbeleid 

Er komt een herijking van het beleid inclusief allergiebeleid. Hierin worden de BSO activiteiten 

ook meegenomen.  

 

- Mediabeleid 

Wanneer wordt de televisie bij de BSO aangezet? In principe is dat alleen tijdens het laatste 

uur van de dag wanneer er veel onrust op de groep is ivm haalmomenten. Daarnaast wordt er 

gevraagd om scherp te zijn op de filmpjes die getoond worden ivm jongere kinderen. Er wordt 

aangegeven dat er weer even scherp op gelet gaat worden (kijkwijzer ‘Alle leeftijden’ ipv ‘6 

jaar en ouder’). 

 

- Toegevoegde waarde OC 

De OC geeft aan dat zij graag een toegevoegde waarde voor Hoera willen zijn. 

Aandachtspunten hierin zijn: 

o Het meedenken en sparren over onderwerpen die voor Hoera Baarlo relevant zijn. 

Hiertoe dient de OC van te voren van input te worden voorzien. Dit kan heel 

laagdrempelig per app of mail.  

o Petra wordt toegevoegd aan de groeps-app. 

o De OC betrekken in de activiteitencommissie. Denk hierbij oa aan het meehelpen bij 

het versieren van Hoera simultaan aan thema’s op school, of het oproepen van ouders 

om mee te helpen.  

 

Rondvraag 

- Voorzijde van het schoolplein aan de Hoera-zijde: deze wordt de 1e week van oktober 

opgeknapt. De zandbak wordt dan ook voorzien van nieuw zand. 

- De poort aan de voorzijde blijft een aandachtspunt. De sluiting is omgedraaid waardoor deze 

nu beter te openen is.  

- De markering tbv looproute en afstanden dient opnieuw aangebracht te worden.  

- De tarieven voor 2021 zijn in concept klaar. Deze worden eerst naar de OC gestuurd ter 

goedkeuring alvorens deze algemeen gecommuniceerd zullen worden. Petra geeft aan dat er 

geen grote wijzigingen zijn!  

- De vacature voor OC-lid wordt uitgeschreven.  

 

VOLGENDE VERGADERING: 23 NOVEMBER 2020 


