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1. Opening en agenda.
Geen aanvullende punten.
2. Verslag en actiepunten
Afgesproken dat het verslag en actiepunten eerder wordt toegestuurd. De oudercommissie zegt dat er
twee reacties zijn gekomen van ouders van de babygroepen, maar deze zijn toch afgehaakt vanwege
drukte.
Bezettingen van de groepen; Hoera geeft aan dat in de peutergroep nu best veel ruimte is. Daar is ook
geen wachtlijst meer. Dreumesgroep weer terug laten gaan naar de leeftijd van 2,5 jaar.
3. Vakantiepreturen.
Voor de noodopvang hebben ouders in de kerstvakantie 2020 de uren gratis gekregen. Deze zijn niet
gefactureerd. De ouders hebben een gedeelte aan tegemoetkoming gekregen van de overheid, in de
maanden maart t/m mei en december. Aan het einde van het jaar worden er geen vakantiepret uren
meer mee genomen naar het nieuwe jaar, dit is een vaste afspraak. Flex-tegoed wordt gewoon
afgeschreven. Ook in het bovenwettelijke worden de ouders nu tegemoet gekomen door Hoera.
4. Indeling BSO-groepen/ruimtes (gezamenlijk met school).
Op school zijn ze bezig met de formatie en de verdeling van de ruimtes binnen school. Dit heeft
gevolgen voor Hoera. Vóór de zomervakantie zou de aanbouw klaar moeten zijn, opgeleverd en dan
moet het ingericht worden. Hoera gaat meteen starten met inrichten om er zo snel mogelijk in te
kunnen en afscheid te nemen van de unit. Klassen gaan naar de aanbouw en de klassen zullen ook
onderling gaan schuiven binnen IKC. Vooral hoe ze na de vakantie gezamenlijk willen gaan starten.
Speelplaats opnieuw inrichten zal de laatste stap zijn. De keuken wordt helemaal leeg gehaald
(voorheen BSO). Daar worden de klim- en klautermaterialen neergezet, aan de zijkanten. Er komt een
grote tafel in die ingeklapt kan worden en dan gebruikt kan maken als BSO. Zodat daar ook gekookt en
gebakken kan worden.
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Waar nu de kleuters zitten (twee lokalen), daar komen groep 3 (25/26 kinderen) en 4 (30 kinderen) te
zitten. Op de gang worden hoeken gecreëerd voor de kinderen van groep 2/3/4; zodat daar ook
verbinding gemaakt kan worden. Lokaal van groep 3 (oud) wordt een BSO ruimte. Ze zijn voor de
veiligheid aan het kijken voor traphekjes, zodat het veilig is. Overdag wordt het onderwijs met digibord
en na school kan de BSO er zijn gang gaan.
Hoera hoeft alleen nog maar alle spullen te verhuizen. Inrichting wordt al besteld en de medewerkers
hebben al samen gezeten over hoe ze het willen inrichten. De oudercommissie biedt aan om te helpen
met verhuizen als dat nodig is.
De oudercommissie maakt zich zorgen over de BSO- ruimte boven en of deze op lange termijn wel
nog beschikbaar blijft voor Hoera. Zeker omdat de verwachting is dat deze uiteindelijk nodig is voor het
onderwijs. Hoera geeft aan dat ze dit in de gaten blijven houden.
De peuters van Hoera kunnen alleen naar de gezamenlijke ruimtes als de medewerkers dit open
zetten. Er komen hoge klinken op de deuren.
De oudercommissie vraagt waar de peuters gaan spelen? Hoera geeft aan dat ze hier over aan het
nadenken zijn op dit moment. Het zal een combinatie worden van met het gedeelte achter de school
en de speelplek bij de dreumesgroep. Ook de veiligheid over nadenken, doordat vaak ouders het
poortje toch open laten.
5. Samenwerking peuters en kleuters (gezamenlijk met school).
Deze samenwerking moet zo optimaal mogelijk worden gemaakt. De leerkrachten en medewerkers
van Hoera zijn gezamenlijk aan het bekijken hoe ze deze verbinding goed kunnen maken. Wat kan er
samen gedaan worden tussen de peuters en kleuters? Binnen onderwijs groep overstijgend gaan
werken en peuters makkelijker bij groep 1 kunnen kijken. Ook omgekeerd, peuters die net in groep 1
zijn en behoefte hebben aan een rustmoment kunnen terug naar de peutergroep daarvoor. Ook
vieringen samen doen. Deuren bijvoorbeeld 1 dag in de week de deuren open doen. In het
‘speellokaal’ wordt een derde kleuterklas gemaakt. Kleuters starten in hun eigen groep, maar daarna
kunnen ze de klassen gaan mengen. Zo kunnen ze grotere hoeken creëren, bijvoorbeeld maar 1 grote
poppenhoek/bouwhoek ipv 3 kleinetjes. Ook bij peuters kijken wat ze nodig hebben, ze meer
aanbieden om ze te stimuleren om even te gaan kijken bij de kleuters. Krachten bundelen. Na de
zomervakantie meteen starten met deze werkwijze. Dit doe je vooral met de 3,5-jarige kinderen, zodat
die al kunnen wennen aan het naar school gaan. Hoera geeft aan dat de peuters gaan ook gebruik
maken van de gezamenlijke speelzaal. Daar wordt straks een schema voor gemaakt.
6. Personele bezetting.
In afrondende fase met twee sollicitanten. Hoera hoopt hiermee de bezetting rond te krijgen. Ze
moeten echt een passie hebben voor de BSO-groep hebben.
7. Uitbreiding OC (vertegenwoordiging van baby en grotere kinderen).
De Oudercommissie heeft gevraagd om via de medewerkers die op de groep werken, te vragen om
ook de nieuwe ouders enthousiast te maken voor de OC. Hoera heeft dit met de medewerkers
besproken. Hoera merkt ook op dat online vergaderen mogelijk ouders afremt om deel te nemen. De
vertegenwoordiging moet ook vanuit de andere groepen komen; dreumesen en baby’s.
8. Rondvraag en sluiting.
Hoera geeft aan dat ze tijdens schoolvakanties en studiedagen met de BSO geheel op IKC-Laar te
blijven.
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Ruimte bezichtigen BSO
Schutterij
Voorstelbericht leden OC
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er nog uitdagender speelgoed bij
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vakantiepret-uren.
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