
Verslag OC vergadering Hoera Heythuysen, 1 februari 2018 
 
Aanwezig: Sandra, Chantal, Chantal de J, Renate, Christel, Wendy 
 
 

1. Opening 
2. Vaststellen van Agenda: geen aanvullingen 
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering: geen op- of aanmerkingen 
4. Aktielijst en reglement tekenen: Renate tekent reglement, waarna alle OC leden 

getekend hebben 
5.  Mededelingen: 

a. OC: 
i. Ontvangen mail/berichten van ouders: geen mails  

ii. Activiteit: 
Chantal heeft brief plus invullijst voor paasactiviteit zoals in Haelen 
gestuurd, zodat we dit als basis kunnen gebruiken voor de activiteit op 
23 maart. Besluit om lijst met gerechten iets in te beperken. Ouders 
worden gevraagd ook emailadres op de lijst te vermelden, zodat ze een 
week van te voren te horen krijgen groot de porties zijn.  
Christel zorgt voor grote koffiekan, vanuit Hoera kunnen waterkokers 
worden meegenomen.  
Kinderen die op deze dag naar de opvang gaan, zullen met eigen vervoer 
moeten gaan. Kinderen die bij BSO zijn, kunnen met BSO bus gaan 
(Sandra zorgt voor BSO-bus). 
Chantal R past uitnodiging aan, geeft hierin duidelijk aan langs welke 
ingang ouders de boerderij kunnen bereiken.   
Uitnodiging 19 febr via Ouderportaal versturen (Sandra), opgeven tot 5 
maart. In de week van 5 maart evt herinnering sturen.  Aanmelden via 
email.  
Op de groepen komt de lijst met gerechten te hangen (Chantal R) 
Stijn Vossen vragen om paashaas te spelen (Wendy vraagt Esther). 
2 groepen maken.    
Chocolade en gekookte eieren (Christel) 
Koffie, thee en Ranja via Hoera (Sandra informeert)   
Medewerkers op groepen BSO en Opvang vragen om mandje te maken 
(Sandra) 

 
  

b. Hoera 
i. Ouderportaal: goede ervaringen. Vraag waarom het niet gekoppeld 

kan worden met ouderportaal van school. Dat kan niet omdat bij 
Hoera er de facturatie aan vast zit. Daarnaast is het jammer dat je 
extra opvang toch via servicepunt moet aanvragen.  Sandra gaat na 
of dat gekoppeld kan worden.  Opstart ging niet helemaal goed: een 
groep ouders heeft geen bericht gekregen, wat onduidelijke 
communicatie. Nu allemaal vlot getrokken. Medewerkers ervaren 
het ouderportaal als verlichting.   

ii. GGD Inspectie: geen bijzonderheden.  
iii. Wijziging flexafspraken: geen vragen 



iv. Scholing babyspecialist ( voortvloeiend uit wet IKK): medewerkers 
zijn gestart met de scholing, 3 bijeenkomsten gestart. Doel is dat 
medewerkers meer kunnen inzoomen op wat de baby zelf nodig 
heeft (intakegesprekken thuis,meer aandacht voor prenatale 
aspecten,  meer volgen werkwijze ouders, aandacht hechting 
bijvoorbeeld door middel van draagdoeken).  Nieuwe wetgeving 
heeft ook  gevolgen voor inrichting van de babygroepen, en voor 
leider-kind ratio.   
 

6. Rondje langs de locaties: 
a. Molletjes (0-2 jaar): indruk dat kinderen bij minder goed weer weinig 

naar buiten. Dat is niet volgens protocol, Sandra vraagt dat na. Daarnaast 
opmerking over redenering van ouders dat ze pas last minute laten weten 
als een kind niet komt, omdat ze toch moeten betalen. Regelmatig dat een 
kind niet komt, terwijl hiervoor wel betaald wordt. Sandra geeft aan dat 
contract van minder aantal weken opvang mogelijk is. Nu niet meer 
verplicht om minimum aantal dagen achter elkaar geen gebruik te maken 
van opvang. Daarnaast signaal dat kinderen ranja krijgen, terwijl afspraak 
is dat kinderen beneden bepaalde leeftijd geen ranja krijgen. Is in strijd 
met gezondheidsplan. Sandra koppelt dat terug. Daarnaast is in een 
situatie het voedingsplan van een ouder niet opgevolgd, ondanks 
herhaaldelijk verzoek.  Belangrijk om goed in de gaten te houden dat 
kinderen even vaak Molletje van de dag zijn.        

b. Rakkertjes (2-4 jaar):  geen meldingen.  
c. Belhamels (2-4 jaar peuterprogramma): Vraag hoe het zit met leidster-

kind ratio. Als er veel kinderen afgemeld worden, kan er dan een leidster 
naar huis gaan? Er is een leidster op 8 kinderen.   

d. BSO: leuk dat er een man bij is, geeft een heel andere dynamiek. Jammer 
dat Jose weg is.  Is er een mogelijkheid om enige overdracht van school via 
BSO te krijgen, als een kind net naar school gaat? Het is lastig als BSO 
medewerker om de juf te spreken bij het ophalen van de kids, omdat de juf 
dan met de andere kinderen naar buiten gaat. Natuurlijk is het altijd 
mogelijk om met de juf contact op te nemen.       

 
w.v.t.t.k 
Binnenkort komt informatiebijeenkomst over continu rooster. Er blijven 160 kinderen 
tussen de middag over, het is niet meer haalbaar om het op de huidige manier op te 
vangen.  
  
  
 


