
 
NOTULEN OUDERCOMMISSIE HOERA BAARLO  
 
 
Aanwezig: Marion Oomen, Anneke Kuipers, Joyce Heines, Diana Bol, Violet Gommans 
  
Afwezig: Inge Keuren, Liset Joosten 
Notulist: Brenda Groenendaal 
 
Datum: 19-12-2016  
 
 
Opmerkingen nav notulen dd 22-09-2016  
Notulen dd 22-09-2016 worden goedgekeurd. Het punt 'hoe is de indexatie van de tarieven 
tot stand gekomen' blijft nog open staan.  
 
Mededelingen vanuit Hoera algemeen 

 Ouder-app: de keuze is gevallen op 'Konnect'. Het is een gebruiksvriendelijke en 
doorontwikkelde app welke door veel kinderdagverblijven wordt gebruikt. De start 
wordt eind januari gemaakt in Maasbree. De opstartfase beslaat 16 weken. Het doel 
is om per 01-01-2018 elke locatie voorzien te hebben van een ouderapp.  

 De verhuizing van het hoofdkantoor van Hoera is in volle gang.  
 
Mededelingen vanuit Hoera Baarlo 

 In januari wordt gestart met een 4e groep. Op deze groep is plaats voor 16 
kinderen. De kinderen op deze groep zijn voornamelijk flex-kinderen. Door het 
gebruik maken van een 4e groep kan er rust worden gecreëerd op de bestaande 
peutergroepen en kunnen ook meer kinderen die nu op de wachtlijst staan 
geplaatst worden. Deze groep is open tot 13.30 uur. 

 BSO: de opzet is veranderd. Voorheen was het zo dat de kinderen 3x op een 
andere groep zaten, waardoor ze vaak uit hun spel gehaald werden. De nieuwe 
opzet brengt meer rust op de groep met zich mee, waardoor ook de kwetsbare 
kinderen meer rust ervaren. Nu is het zo dat de kinderen per school eerst hun eet- 
en drink moment hebben. Daarna worden de groepen pas samengevoegd.  

 Baarlo start met de 'babyspecialist'. Dit punt zal de volgende vergadering nader 
worden besproken.  

 Personeel: er zijn 2 sollicitatierondes geweest met elke 12 en 15 sollicitanten. Uit 
deze kandidaten was er 1 kandidaat die overbleef. Helaas is deze uiteindelijk 
afgevallen door het niet hebben / willen behalen van de juiste papieren. De eisen 
voor deze functie zijn o.a. VVE en Niveau 4.  

 
Fusie basisscholen PantaRhei en Bolleberg 
Momenteel is de rapportage voorgelegd aan de Raad van Bestuur met daarin o.a. het 
voorstel om per 01-08-2017 te fuseren. Qua huisvesting zou dat betekenen dat PantaRhei 
als basisgebouw gaat fungeren. Als beide MR's instemmen met het voorstel, dan zijn er 2 
locaties nodig, 1 voor de onderbouw en 1 voor de bovenbouw. Er zijn tevens gesprekken 



met Hoera gaande waarin o.a. wordt gekeken om de BSO van de bovenbouw op de 
locatie Bolleberg te gaan verzorgen. Dit heeft meerdere voordelen, bijvoorbeeld rust voor 
de kleinere kinderen en het kunnen verzorgen van andere activiteiten voor de oudere 
jeugd.  
 
 
 
 
Rondvraag / mededelingen algemeen  

 Lampionnen activiteit: er was een super grote opkomst en de activiteit was zeker 
geslaagd. Het enige aandachtspunt is dat er te weinig begeleiding was. Vanuit de 
OC wordt aangeboden om bij dergelijke grootschalige activiteiten mee te helpen. 

 Foto's leden OC: deze aub voor 23-01-2017 insturen met daarbij een korte 
introductie van jezelf.  

 De OC stemt in met het plan om per vergadering een thema verder uit te lichten.  
 
 
 
 
Volgende vergadering: 23 januari 2017 
 
 
 
 
 
Acties / agendapunten n.a.v. deze notulen voor de volgende vergadering 

 Agendapunt: babyspecialist met o.a. wenbeleid. Input te verzorgen door Marion. 

 Agendapunt: ouderparticipatie. Het proces ouder – kind – Hoera. Input te verzorgen 
door Marion.  

 Foto + introductie: mailen naar Violet voor 23-01-2017  
 
 


