
 

Agenda OC  
 
 
          
Deelnemers: D. Coenen, S. Leijssen, K. Jacobs, K. van Renswouw, N. vd Weerden, L. Borsboom, 
S. Sijben, N. vd Heijde 
Afgemeld:  
Notulist: K. Jacobs 
Datum:  Maandag 07-12-2020  
Tijd:  20.00u – 21.00u    
Locatie:    MS TEAMS 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Verslag en actiepunten vorige vergadering 5 Ter 
vaststelling 

Allen X 

3.0 Voorstellen nieuwe clustermanager en 
overdracht werkzaamheden 

10 Ter 
bespreking 

Allen  

4.0 BSO: Stand van zaken schutterij 5 Ter 
bespreking 

Allen  

5.0 BSO: Samenvoegen van locaties in Corona tijd 
 

5 Ter 
bespreking 

Allen  

6.0 Circuit 3+ peuters 5 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 IPad peutergroep (voorstel Digibord) 5 Ter 
bespreking 

Allen  

8.0 Buitenspeelgoed 5 Ter 
vaststelling 

Allen  

9.0 Taakverdeling leden OC 5 Ter info Allen x 

10.0 Rondvraag en sluiting 
 

10  Allen  

 
2.  
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. 
Voorstelrondje omdat Sandra is aangesloten als nieuwe Clustermanager.  Ze neemt de locatie Laar 
over per 1 mei en Danielle gaat naar Leudal. De oudercommissie vraagt naar de wisselingen. Dit komt 
door Hoera brede ontwikkelingen en er wordt al langer gesproken over de beste verdeling. Het heeft 
niets te maken met hoe lang iemand op een locatie is, dus is niet voorgeschreven. Is wel vervelend 
voor cluster Laar, maar Kristel blijft wel. De leden van de OC stellen zich voor.  
 
4. BSO locatie Schutterij 
Vanuit Hoera wordt aangegeven dat inspectie is geweest, rapport is er. Ligt nu bij gemeente voor 
LRKP nummer om van start te gaan. 
Brandweer is geweest en ook akkoord gegeven. Streven is om per 1 februari daarheen te gaan. 
Roy heeft zijn functie als coördinator neergelegd per 1 januari.  
Voor de inrichting is er binnen de schutterij een aanspreekpunt. Gaan er in eerst instantie zo heen. 
Wordt wel een kast geplaatst voor de spullen van de kinderen in neer te zetten.  
Buitenruimte: komt gedeelte waar hutten gemaakt kunnen worden. Naar verwachting gaat dit in het 
voorjaar gebeuren. 
Vanuit de oudercommissie wordt gevraagd of er nog iets aan de inrichting gedaan kan worden om het 
wat gezelliger te maken voor de BSO kinderen? Vanuit Hoera wordt aangegeven dat het geen 
ongezellige ruimte voor alleen volwassenen is. Gevraagd wordt of de leden van de OC een kijkje 
kunnen maken. Afgesproken wordt om dit in januari te plannen. Actiepunt Hoera. 
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Voor veiligheid gaan ze ook kijken voor een stagiaire, zodat er niet iemand alleen is. 
Ze gaan ook nummers voorprogrammeren voor noodgevallen. 
Als ze kijken naar de aantallen dan waarschijnlijk vanaf groep 3 er heen.  
Op moment dat het geopend wordt, komt er een filmpje op ouderportaal over hoe de locatie ingericht 
wordt. 
Vanuit Laar is het op loopafstand de twee locaties, het is voor ouders even wennen en op andere 
locaties gaat het ook zo. Vanuit Hoera wordt aangegeven dat het ook een meerwaarde is voor de 
kinderen om zich te ontwikkelen door de splitsing. 
 
Circuit 3+ willen ze wel gaan opzetten, maar de echte integratie gaat straks makkelijker bij de 
nieuwbouw. Ze zijn al veel bezig met voorbereiden. IB-er van school en Kristel zitten al veel bij elkaar 
om daarover te hebben. Afstemming en planning is daarvoor nodig. Dat vertraagd, de wil is er wel. Het 
heeft ook de aandacht van beide partijen. 
 
5. Samenvoegen locaties 
Vanuit de oudercommissie wordt aangegeven dat ouders er moeite mee hebben met het 
samenvoegen van de locaties doordat zij het gevoel hebben dat dit meer risico heeft op besmettingen. 
Hoera geeft aan dat ze streng zijn op de coronamaatregelen en ook op 1,5 meter afstand houden van 
elkaar en ook bij fruitmomenten van de kinderen. De kans op besmettingen onder de kinderen onder 
de 12 jaar is maar erg klein.  Er hoeft in de kerstvakantie maar 1 kindje van Hoera Laar naar Leuken. 
Aantallen Leuken en Laar samen zijn nog onder de 10. 
Vanuit de OC komt de vraag of ze een mindering zien van aanmeldingen van de kinderen door het 
samenvoegen.  Ze zien Hoera breed dat er minder aanmeldingen komen in de vakanties. De 
oudercommissie geeft aan dat ze van ouders horen dat ze kinderen op voorhand al niet aanmelden 
voor de vakanties vanwege het samenvoegen. Bij Hoera is dit niet bekend, ook niet op de andere 
locaties waar ze samenvoegen.  
Op Leuken gaan ze naar een andere locatie bij de schutterij. Komt een filmpje voor de ouders op het 
ouderportaal hoe deze locatie eruitziet. 
 
7. Voorstel Digibord 
Vanuit de Oudercommissie wordt aangegeven dat de overstap voor de 3+ -ers wel lastig doordat ze nu 
in de unit zitten en alles wordt verplaatst naar de nieuwbouw. Speelt al heel lang om het op te pakken 
voor de peuters. Is er echt niets mogelijk om iets op te pakken voor deze leeftijd? 
Hoera geeft aan dat ze in de nieuwbouw een digibord gaan plaatsen, maar dat het nu in de unit niet 
meer komt.  
 
8. Buitenspeelgoed 
Vanuit oudercommissie wordt aangegeven dat er veel buitenspeelgoed kapot is. Kan er uitdagender 
speelgoed komen voor de kinderen. Vanuit de OC kan Nicole W hiervoor aansluiten om mee te 
denken over uitdagend speelgoed voor de kinderen. Het is goed voor de kinderen om meer te 
bewegen. Hoera geeft aan naar het buitenspeelgoed gekeken te hebben en dat er veel speelgoed is. 
Ze vragen voor welke leeftijd de uitdaging niet voldoende is? Vanuit de medewerkers is nog niet 
aangegeven dat er te weinig speelgoed is, terwijl die ook kritisch zijn. Hoera gaat ook weer kijken naar 
de houten paddenstoelen die weer aan het rotten zijn. Ze gaan ze verwijderen en kijken wat er terug 
kan. 
 
9 Taakverdeling 
Ter informatie wordt dit gedeeld met Hoera. Eventueel vacature ouder BSO en baby. 
 
10. Rondvraag 
Oudercommissie: Bespreken of het baby gedeelte veel wordt gebruikt of dat het mogelijk bij het 
overige gedeelte betrokken kan worden. 
Data van volgend jaar; aanhouden samen met MR. Eerstvolgende is 8 maart. 
Dit is de laatste vergadering van Sylvie.  
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Actiepunt Wie Afgehandeld 

Ruimte bezichtigen BSO 
Schutterij januari 

Gezamenlijk X 

Voorstelbericht leden OC OC  

Film locatie Leuken op het 
ouderportaal plaatsen als 
nieuwe locatie klaar is. 

Hoera X 

Verslag over 3+ groep Hoera X 

Speelgoed nakijken en kijken of 
er nog uitdagender speelgoed 
bij kan komen. 

Hoera X 

Knopje in app voor e-
mailbericht naar OC laar. 

Hoera X 

   

   

   

   


