
 

Notulen OC  
 
 
          
Deelnemers: Kim Cloudt, Nicole van der Weerden, Laura Borsboom, Kim van Renswouw,  

Nicole vd Heijde, Sandra Leijssen, Danielle Wolter 
Afgemeld: Lucienne Hermans 
Notulist: Nicole van der Weerden  
Datum:  Maandag 07-03-2022  
Tijd:  20.00u – 21.30u    
Locatie:    MS TEAMS 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 1 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Notulen vorige vergadering 5 Ter 
vaststelling 

Allen  

3.0 Dreumesgroep: 
- Scholing baby/ dreumesgroep 0-2 jaar 

(Hoera) 
- Overdracht bij wisseling (op vrijdagen) 

(OC) 

10 Ter 
bespreking 

Allen  

4.0 BSO algemeen: 
- Beweegadvies (OC) 
- Inkijk BSO locaties voor ouders van 

nieuwe kinderen (OC) 
- Sluiting Hoera en communicatie 

daarover vanuit Hoera (OC) 
- Wisselingen/ verloop personeel (OC) 

10 Ter 
bespreking 

Allen 
 

 

5.0 BSO Schutterij: 
- Sfeer en verbeteringen schutterij (OC) 
- Ventilatiesysteem Schutterij (OC) 
- Activiteiten programma tijdens 

vakantie opvolgen (OC) 
- Smiley-formulieren (OC) 
- GGD- inspectie (Hoera) 

10 Ter 
bespreking 

Allen  

6.0 Corona (Hoera) 10 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 Feestweek (Hoera) 10 Ter 
bespreking 

Allen  

8.0 OC: 
Nieuwe (deel)voorzitter benoemen 

5 Ter 
bespreking 

Allen  

9.0 Rondvraag en sluiting 
 

5  Allen  

 
1.0 Opening  
Nicole vd H. opent (voor de laatste keer) de vergadering en heet iedereen welkom. Deels is digitaal 
aangesloten en deels fysiek aanwezig. Lucienne heeft zich afgemeld.  
 
2.0 Notulen  
Sandra neemt de actiepunten n.a.v. het vorige overleg door en geeft aan dat deze zijn opgepakt.  

- Muffe geur Schutterij: dit heeft mogelijk te maken met de invalidentoilet, deze moet regelmatig 
even doorgetrokken worden.   
Meer licht op het pad naar schutterij: De schakelaar stond uit, dit is nu omgezet waardoor er 
meer licht is op het pad.  



 

Notulen OC  
Kim geeft aan dat ze de vorige keer het ook heeft gehad over ventilatie bij de Schutterij maar dat ze dit 
niet terug ziet in de notulen. Dit wordt later in de vergadering opgepakt.  
Verder geen opmerkingen en de notulen wordt vastgesteld.  
 
3.0 Dreumesgroep 

- Scholing baby/ dreumesgroep 0-2 jaar (Hoera) 
De inrichting van de peutergroep (2-3 jaar) en baby/dreumesgroep (0-2 jaar) is de afgelopen maand 
vernieuwd. Vanavond zou eigenlijk het team van de baby/dreumesgroep een externe scholing (samen 
met het baby/dreumes team van Leuken) over het werken in een 0-2 jarige groep. Helaas is deze door 
de vele besmettingen af moeten zeggen en wordt er gekeken wanneer deze opnieuw kan 
plaatsvinden.  
 
Overdracht bij wisseling (op vrijdagen) (OC) 
Vanuit OC wordt aangegeven dat ze af en toe de overdracht tussen collega’s op de groep missen. Op 
vrijdagen is een aantal keren voor gekomen dat er s ’ochtends iets tegen de medewerker is verteld, 
maar dat dit vervolgens niet is doorgezet naar de collega die er s ’middags staat of de week erna, 
waardoor de vraag niet is opgepakt vanuit de ouder. Sandra geeft aan dat dit zeker te maken kan 
hebben met de wisselingen op de groep vanwege onderbezetting, maar ook dat de ouder altijd een 
bericht via het ouderportaal kan achterlaten, dit kan iedere medewerker inzien.  
 
4.0 BSO algemeen: 

- Beweegadvies (OC) 
Vanuit de OC wordt aangegeven dat er nieuwe beweegrichtlijnen zijn voor 0-4 jarige en of Hoera 
hiervan op de hoogte is. 
(https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/beweegadvies-0-4-
jarigen/) 
Er wordt tevens aangegeven dat een ouder afgelopen vakantie de ervaring heeft gehad dat haar kind 3 
films had gekeken tijdens een opvang dag en dat het gepland programma niet plaats heeft gevonden. 
Sandra onderzoekt wat er hier is gebeurd.  
 

- Inkijk BSO locaties voor ouders van nieuwe kinderen (OC) 
Er zijn veel kinderen gestart bij de BSO/kinderopvang de afgelopen 2 jaar waarvan ouders  door de 
coronamaatregelen geen rondleiding hebben gekregen in de locatie. Sandra geeft aan dat de ouders 
weer naar binnen mogen en dus ook eindelijk de locaties kunnen zien. De verwachting is de vraag van 
ouders hiermee opgelost is. BSO medewerkers zijn ook blij dat de ouders weer binnen mogen omdat 
zij dan niet van de groep af hoeven en naar beneden de deur moeten openen.  
 

- Sluiting Hoera en communicatie daarover vanuit Hoera (OC) 
OC geeft aan ontevreden te zijn geweest m.b.t. de communicatie over en de sluiting van Hoera in de 
week van de kerstvakantie. Op maandag was er nog een OC vergadering, hierover is niet gesproken, 
op dinsdag heeft de OC een mail ontvangen en daarover zijn vragen gesteld maar heeft de OC niet 
overal antwoord op ontvangen. Vervolgens lezen we in het persbericht dat dit met de OC is besproken. 
Sandra geeft aan dat dit een standaard proces is die zijn hierin doorlopen. Op maandag kon ze hier 
nog niets over zeggen omdat er eerst overeenstemming met de OR moest zijn. Daarna is er een 
peiling onder het personeel gedaan en zijn tegelijkertijd alle OC geattendeerd.  
OC geeft aan dat er vanuit ouders toch wel onbegrip is geweest. Veel ouders met jonge kinderen 
hebben het de afgelopen 2 jaar ook ontzettend zwaar gehad en kregen nu 2 weken van te voren te 
horen dat ze de kinderen niet naar de opvang konden brengen. Zeker voor ouders met cruciale 
beroepen was dit puzzelen. Sandra geeft aan dat er in totaal ca. 15 ouders een klacht hebben 
ingediend en dat er 3/4 gezinnen zijn geholpen met een doorverwijzing naar een gastouder. Het 
draagvlak van het personeel was overigens erg hoog en ook zij geven aan dat ze best wat begrip van 
ouders hebben ontvangen. Al met al hopen we nooit meer in zo’n situatie te komen.  
 

- Wisselingen/ verloop personeel (OC) 
De afgelopen maanden zijn er in Laar veel collega’s positief getest op Corona, dit zorgt ervoor dat er 
veel geschoven moest worden met personeel, bso groepen zijn samengevoegd 
(onderbouw/bovenbouw en op een vrijdag Laar en Leuken) en er zijn regelmatig vreemde gezichten op 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/beweegadvies-0-4-jarigen/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/beweegadvies-0-4-jarigen/


 

Notulen OC  
de groep. Helaas heeft Hoera de laatste week ook op een aantal andere locaties ook een groep 
moeten sluiten. Het is op alle locatie van Hoera een enorme puzzel om de bezetting op orde te krijgen. 
Hopelijk komt er na de carnavalspiek meer rust en nemen de besmetting snel af. 
Per 4 april komt Kim terug van zwangerschapsverlof en is de vaste bezetting van de groepen weer op 
orde (mits er niemand ziek is). Jamy zal dan de uren van Suzan vervangen in de peutergroep. Zij zal 
langdurig afwezig zijn vanwege haar privé situatie. 
Daarnaast is nu eindelijk de BSO in volledige bezetting (mits er geen zieke zijn). Vanaf afgelopen mei 
is Sandra hier intensief mee aan de slag gegaan om goede mensen op de BSO te zetten en inmiddels 
staat er een nieuw team. Dit team volgt ook een gezamenlijk training over visie/afspraken etc.  
 
5.0 BSO Schutterij 

- Sfeer en verbeteringen schutterij (OC) 
Dit agendapunt staat inmiddels al een aantal keren op de agenda en blijft een punt van aandacht.  
Er wordt wederom aangegeven dat er veel kinderen aangegeven dat zij de BSO bij de schutterij niet 
leuk vinden. De ruimte wordt vooral door ouders als minder prettig ervaren.  
Met name de buitenruimte is niet uitdagend voor kinderen. Kinderen geven aan zich te vervelen, zijn 
niet genoeg toestellen en materialen aanwezig.  
Sandra gaat navragen hoe het met de materialen staat, want er is het een en ander aangeschaft.  
Daarnaast geeft ze aan dat de GGD inspectie alle toestellen van de schutterij heeft afgekeurd. Deze 
zijn per direct afgezet met rood-wit lint en er zijn al offertes bij Replay aangevraagd. Er komen nieuwe 
houten speeltoestellen met een natuurlijk uitstraling voor de leeftijd 6-12 jaar. De voorbeelden zullen 
t.z.t. ook voorgelegd worden aan de kinderen.  
OC geeft tips dat er ook mogelijkheden zijn met stickers in de binnenruimte of verf voor op de stenen 
buiten om het aantrekkelijker te maken.  
 

- Ventilatiesysteem Schutterij (OC)  
Er is op dit moment veel te doen op scholen over de ventilatie. De vraag vanuit OC is of de ventilatie 
bij de Schutterij voldoende is? En of hier naar gekeken wordt? Zijn er vanuit de GGD ook richtlijnen 
voor ventilatie voor de BSO? Sandra gaat hier navraag over doen. 
 

- Activiteiten programma tijdens vakantie opvolgen (OC) 
Is eerder al besproken  
 

- Smiley-formulieren (OC) 
Er zijn de afgelopen weken diverse smiley-formulieren ingevuld met de kinderen op de BSO. Deze 
waren niet altijd positief, dit heeft met name te maken gehad met de locatie Schutterij. Sandra gaat dit 
met het team oppakken, de smiley-formulieren inkijken en dan kan zij vanuit Hoera een bericht naar 
alle ouders sturen over de stand van zaken m.b.t. de Schutterij (buitenruimte).  
 

- GGD inspectie (Hoera)  
De inspectie is goed verlopen. Kristel, Alexandra en Nadih waren die middag aan het werk. De 
inspecteur heeft met alle drie de collega’s kort gesproken en hen een aantal vragen gesteld 
(activiteiten-aanbod, afspraken op locatie, stappenplan meldcode). Aangezien het een nieuwe locatie 
betreft moesten we uitgebreid documenten aanleveren (planning van 3 maanden, diploma’s en ehbo 
certificaten, pedagogisch werkplan, veiligheids/gezondheidsplan, overzicht coachingsuren 2021). 
Vanuit OC is er vandaag contact geweest met de inspectie over de vragen die gesteld waren.  
Zodra het rapport is ontvangen, wordt dit gedeeld met de OC.  
 
6.0 Corona (Hoera)  
Is eerder al besproken  
 
7.0 Feestweek (Hoera)  
Dit is al besproken in het overleg met de MR.  
 
8.0 OC 
Dit was het laatste overleg van Nicole. Er wordt gevraag wie er (deel)voorzitter wil worden?  



 

Notulen OC  
Er wordt afgesproken dat Kim en Nicole tot de zomervakantie deelvoorzitter zullen zijn. Notulen 
worden afgewisseld door de leden gemaakt. Kim C. en Nicole V. maken het jaarverslag 2021 nog.  
 
Daarnaast wordt aangegeven:  
- Door Nicole: dat als haar zoontje naar de basisschool gaat dat zij alleen maar een aantal keren in de 
vakanties gebruik maken van de BSO en dat ze dan niet meer zitting wil nemen in de OC, ze zal haar 
2 jaar netjes ‘uitzitten”.   
- Door Kim C.: dat ze een nieuwe baan heeft en dat ze naar ruim 4 jaar ook wil gaan stoppen.  
- Door Kim: dat ze het ontzettend druk heeft met haar werk waardoor ze niet altijd de ruimte vind om bij 
de OC aan te sluiten.  
 
Dit betekent dat er opnieuw gezocht gaat worden naar nieuwe OC leden voor de toekomst. Sandra 
gaat weer een oproep doen, dit keer gericht op meerdere groepen, zodat alle groepen 
vertegenwoordigd blijven.  
 
Namens Sandra en OC: Nicole bedankt voor je inzet de afgelopen (bijna) 5 jaar! 
 
Volgend overleg: maandag 23 mei 2022  
 
 


