
Deelnemers: Kim van Renswouw, Danielle Wolter, , Laura Borsboom, Jelle van Can, Kim Hanssen, 

Nicole van de Weerden 

Afgemeld: Lucienne Hermans 

Datum: Maandag 21-11-2022  

Tijd: 19:30u – 20.30u 

Locatie: Teams 

Agenda: 

Nr Onderwerp Tijd Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0  Notulen vorige vergadering – 
terugkoppeling Hoera 

20 Ter 
vaststelling 

Allen  

3.0 Inspectie GGD 5 Ter info Hoera  

4.0 Afscheid Kim en Nicole – 
Nieuwe rolverdeling OC 

5 Ter 
bespreking 

Allen  

5.0 WVTTK 5 Ter 
bespreking 

  

6.0 Vergaderdata 2023 5 Ter 
vaststelling 

  

7.0  Rondvraag 5 Ter 
bespreking 

  

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

Voorstellen van Kim Hanssen als vertegenwoordiging van Hoera ter vervanging van Sandra.  

2.0 Terugkoppeling van Hoera op vragen uit notulen 

Geen opmerkingen op vorige notulen. 

Kim (Hoera) geeft antwoord op aantal vragen gesteld in de notulen van de vorige vergadering: 

• Sluiting met Kerst 

Niet de insteek om te sluiten. 

• Wachtlijst 

Goed om te weten hoeveel kindplekken er zijn per groep. Er is onderscheid tussen 

kinderopvang en BSO. Babygroep max. 16 kindjes, peutergroep 2-3 jarigen max. 16 kindjes, 

peutergroep 3-4 jarigen max. 16 kindjes. Op BSO op IKC zijn 55 kindplekken, bij de schutterij 

is plek voor 30 kinderen.  

Bij de babygroep is 1 medewerker op 3 baby’s, bj de peutergroep is 1 medewerker op 8 

peuters,  BSO is 1 medewerker op 11 kindjes. Zo continu spanningsveld tussen verdelen van 

personeel, want soms kan 1 medewerker schuiven naar BSO betekenen dat er voor 11 

kinderen plek is. Dat is constant de afweging die Hoera maakt.  

Er is een grote wachtlijst op de babygroep en bij de BSO en een kortere wachtlijst bij de 

peuters.   

 



Mogelijk dat er rond augustus 2023 een plek vrijkomt op babygroep. Bij peuters 2-3 jarigen 

en 3-4 jarigen groep vinden her en der plaatsingen. Afhankelijk wat ouders willen. Dus erg 

moeilijk ouders te laten weten op welke plek ze staan op de wachtlijst. Echt afhankelijk welke 

dag in welke groep plek vrij komt en welke dagen de ouders opvang willen. Dus erg moeilijk 

om vaste plek op de wachtlijst te geven.  

Hoera ook zoekende naar goede communicatie over wachtlijst. Kim van Renswouw: kan er 

wel een worst case scenario gedeeld worden, bijv. voor de babygroep? Zodat ouders kunnen 

anticiperen. Want nee is ook een antwoord, want dan kunnen ouders zoeken naar andere 

opvang. Reactie OC: weinig begrip voor huidige communicatie.  

Kim (Hoera) bespreekt dit intern. 

 

Reden lange wachtlijsten: in Leudal veel VVE kinderen, babyboom op veel plekken, terugloop 

in peutergroepen. Weinig instroom in peutergroep van kinderen van 2 jaar.  

 

Kim (Hoera): de ouders die nu contract hebben willen we waarmaken en plek bieden. 

Belangrijkste is kunnen we de groepen open houden. Personeelsprobleem met name voor 

BSO 

 

Laura: is er communicatie met school over stand van zaken bij BSO? Dat school weet dat er 

een wachtlijst is? Hoera heeft overleg met school gehad voor uithelpen voor BSO door 

medewerkers/onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten die nu op Laar werken willen geen 

een combi-functie met kinderopvang.  

 

Nicole: Kinderen hebben recht op opvang, school moet dat realiseren, maar wat als de 

gekozen opvangpartner dat niet kan waarmaken? Hoera: vermoeden is dat andere 

opvangcentra hetzelfde probleem hebben met personeel te vinden. IKC Laar ziet Hoera  als 

kernpartner voor opvang. Hoera heeft ook gekeken naar BSO plek op andere locaties maar 

dat is er niet.  

 

Nicole: ouders willen op de hoogte blijven van hun status op wachtlijst. Kan Hoera dat 

inventariseren of er een eindpunt geboden kan worden, bijv. er is geen plek tot aan datum 

xxx? Kim (Hoera) onderzoekt of dit mogelijk is en bespreekt het met organisatie. 

 

Kan er op Laar uitgebreid worden qua ruimte? Kim (Hoera): Er is geen plek voor extra 

dagopvang ruimte, BSO ruimtes kunnen wel uitgebreid worden maar daar is personeel een 

probleem. Werken met Punt Welzijn en BBL-ers om meer pedagogisch medewerkers op de 

groepen te hebben om zo veel mogelijk kindjes een plek te bieden.  

 

Jelle: kunnen alle baby’s die nu in de babygroep zitten doorstromen naar de peutergroep? 

Kim (Hoera): ja kindje heeft plek tot het 4 jaar is. 

 

• Traphekje 

Kim (Hoera): volgens GGD zou het niet hoeven officieel. Kim (Hoera) gaat het op verzoek van 

OC oppakken met school of het gerealiseerd kan worden en wanneer.  

 

• Flexopvangtarief  

Al gecommuniceerd via OuderApp 

 



• Infobijeenkomst met Oudercommissies 

Hoera erg positief over samenwerking en feedback tijdens laatste infobijeenkomst met 

oudercommissies van Hoera. Daarom in 2023 twee keer per jaar vergadering met OC van 

diverse locaties 

3.0 Inspectie GGD vanuit Hoera  

Donderdag geweest bij dagopvang en BSO op IKC Laar. Geen bijzonderheden.  

Hoera moet diverse documenten aanleveren en dan volgt een rapport door GGD. Hoera stuurt 

rapport door zodra ontvangen hebben van GGD. 

Schutterij locatie zal apart geïnspecteerd worden. 

4.0 Afscheid Kim en Nicole – Nieuwe rolverdeling OC 

De nieuwe rollen die te verdelen zijn, zijn voorzitter, notulist, mail bijhouden en contact met MR e 

Hoera. Afgesproken is dat de OC-leden roulerend de rol van voorzitter en notulist oppakken. Nicole 

maakt een planning.  

Afgesproken is ook dat diegene die voorzitter is de mail tot aan ‘zijn’ vergadering bijhoudt om de 

agenda te maken.  

5.0 W.V.T.T.K 

      - Inzet sportmedewerker; kinderen zijn er erg blij mee. Hoera is blij dat te horen en koppelt het 

positieve nieuws terug aan de medewerker. 

6.0 Volgende overleggen: 

• 23 januari 2023 

• 27 maart 2023 

• 15 mei 2023 

• 19 juni 2023 

Kim (Hoera) checkt MR vergaderdata met school 

Bijeenkomst met Hoera en alle oudercommissieleden. Voor 2023 hebben ze hiervoor 2 data geprikt: 

Maandag 6 februari 2023, 19.30 tot 21.00 uur 

Locatie: Hoofdkantoor Hoera kindercentra Kerkstraat 32 in Panningen 

Dinsdag 5 september 2023, 19.30-21.00 uur 

Locatie: Hoofdkantoor Hoera kindercentra, Kerkstraat 32 in Panningen 

 Allen: wie wil en kan er naar toe op 6 februari? (2 personen per commissie), vooraf aanmelden via 

mail. 

7.0 rondvraag 

Laura: wie maakt jaarverslag 2022? Nicole maakt 1e opzet. In volgende vergadering bespreken en 

aanvullen zodat het jaarverslag eerder aangeleverd kan worden. 

Kim (Hoera): zoekende naar vervanging voor Kristel binnen Hoera.  

Kim (Hoera): bedankt Kim en Nicole voor inzet in Oudercommissie en legt presentje klaar op locatie 

Laar 



Jelle: stukje schrijven als oproep nieuwe leden voor OC, zoals besproken in vorige vergadering. 

Actiepunt Lucienne, Jelle en Danielle: stukje schrijven voor oproep nieuwe leden.  

8.0 Volgende vergadering 

• 23 januari 2023 

• 27 maart 2023 

• 15 mei 2023 

• 19 juni 2023 

Al bekende agendapunten 23 januari 2023 

• Jaarverslag 2022 

• Oproep nieuwe OC leden 

• Rolverdeling OC 

• MR: status verbouwing schoolplein en uitbreidingsoptie 

• … 


