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1. Notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden 

 

2. Samenstelling Oudercommissie 

Naar aanleiding van onze oproep hebben maar liefst 4 nieuwe leden zich aangemeld. We beginnen de 

vergadering dan ook met een korte voorstelronde. Zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ leden stellen zich kort 

voor. Erik Nellen heeft ook gereageerd op de oproep, maar kon i.v.m. ziekte helaas niet aanwezig zijn.  

 

3. Status wachtlijst 

Er is momenteel veel vraag naar baby opvang. Tot nu toe kunnen de meeste kindjes gewoon geplaatst 

worden. Het komt wel eens voor dat met ouders overlegd wordt of het kind op een andere dag of andere 

locatie geplaatst kan worden.  

 

Een lange wachtlijst is op dit moment dus niet het geval; Hoera kan voldoen aan de vraag.  

De opvang verplaatsen naar een andere dag dan in eerste instantie is afgesproken is wel wat lastiger.  

 

Petra T geeft daarbij nog aan dat er momenteel veel flexcontracten zijn. Deze flexcontracten wilt Hoera ook 

zeker blijven behouden, echter zorgen deze contracten qua planning soms voor een uitdaging. Er moeten 

immers plekken ‘gereserveerd’ blijven voor de flexcontracten. 

 

4. Inbakeren 

Janneke heeft vernomen dat inbakeren niet meer wordt toegepast, omdat men nog zou wachten op een 

protocol. Petra T reageert dat inbakeren wél nog gebeurt binnen Hoera; weliswaar ten alle tijden na overleg 

en in samenspraak met de ouders. Het inbakeren wordt toegepast bij kindjes tot +/- 4 maanden (het 

moment dat ze gaan rollen). Het klopt inderdaad dat het protocol nog in de maak is. De verschillende 

adviezen van consultatiebureaus maken het opstellen van dit protocol wat complexer. 

Desalniettemin kan het inbakeren dus gewoon worden toegepast, op basis van de hierboven benoemde 

voorwaarden. Petra T zal dit nogmaals bespreken met de pedagogisch medewerksters van locatie Maasbree.  

 

5. Hoe verder na Corona? 

Petra T hoopt snel weer volledig terug te kunnen gaan naar de ‘oude’ situatie. Er wordt wel opgemerkt dat 

het brengen en ophalen van de peuters nu rustiger verloopt. Wellicht is het vanaf deze leeftijd wel wijsheid 

om de huidige werkwijze te blijven hanteren. Hier is echter nog geen uitspraak/duidelijkheid over. Voor de 

baby-/dreumesgroepen is het belangrijk dat de oorspronkelijke manier van brengen en ophalen zo snel 

mogelijk weer ingevoerd kan worden.  

 

6. Ontwikkelingen lockdown/Corona 

Belronde 

Er is een belronde gedaan door Hoera naar alle ouders van kinderen die niet naar de noodopvang gaan. 

Binnen de OC is nog niet iedereen gebeld. Petra T geeft aan dat er ook altijd gebeld mag worden door 

ouders zelf als ze vragen/opmerkingen hebben. 

 

 

 



Prijsverhoging i.v.m. lockdown 

Vorige keer is er gesproken over een eventuele verhoging van de tarieven. Petra T benadrukt dat dit niet 

doorgevoerd zal worden. Hier is geen financiële noodzaak voor. De compensatieregeling die de 

opvangcentra ontvangen (zowel tijdens de 1e, als de 2e lockdown) komt hen voldoende tegemoet.  

 

  



Ervaringen lockdown 

Petra T is benieuwd hoe de ouders de communicatie en samenwerking met Hoera tijdens de 2e lockdown 

hebben ervaren. Er is een hoop informatie verstuurd;  soms zag men door de bomen het bos niet meer. Van 

sommige ouders is ook de terugkoppeling gekomen dat er wellicht nog sneller door Hoera gecommuniceerd 

had kunnen worden.  

 

Petra T geeft aan dat het weer steeds drukker wordt bij de noodopvang. Binnen Hoera merkt men dat de rek 

bij de ouders er uit is. Hoera vertrouwt erop dat de ouders die hun kinderen brengen dit doen omdat ze niet 

anders kunnen; hier wordt geen strikte controle op uitgevoerd. Het grootste percentage kinderen die naar de 

noodopvang gaan is terug te zien in de dagopvang.  

Het is goed om te zien dat het gros van de kinderen flexibel omgaat met de wisselingen in leidsters en de 

overige wijzigingen die deze lockdown met zich mee brengt.  

 

7. Rondvraag 

Anouk de K : Hoe kunnen we invulling geven aan de thema avonden? 

Petra T geeft aan dat er budget is binnen Hoera om dit te organiseren. Belangrijk is uiteraard wel dat er een 

onderwerp aan bod komt waar ouders geïnteresseerd in zijn/graag meer over zouden willen weten. Els geeft 

aan dat zij hier vanuit haar werk als logopediste bijvoorbeeld ook iets in zou kunnen betekenen. Er kan een 

uitvraag gedaan worden via ouderportaal om de interesses van de ouders te inventariseren. OC zal dit verder 

oppakken.  

 

Petra T: Geeft tip aan de nieuwe leden om de informatie betreffende de taken van de OC goed door te lezen. 

Deze is te vinden op de website van de Hoera, onder het kopje ‘ouders’.  

 

8. Punten volgende vergadering 

- Uitleg mailbox aan nieuwe leden door Niels 

- Uitvraag ouders onderwerpen voor thema avonden via Ouderportaal 

 

9. Volgende vergaderingen 

- 20-05-2021 20.00 uur met alle OC leden, incl. Petra T 

- 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 

 

 

 


