
 

Notulen Oudercommissie  
10-07-2020 
Aanwezig Silvie, Julie, Niels, Petra R, Janneke, Ellis, Mieke, Inge (notulist) 
 

1. Notulen vorige vergadering 
Openstaande actiepunten voor Petra T. vanuit de vorige notulen: 

• Namen van personeelsleden op Ouderportaal (onder ‘mijn vestiging’) zijn niet meer 

actueel.  

• Kinderen vestjes aantrekken als ze gaan wandelen. 

• Online tekenen voor eenmalig wisselen van groep 3+1 naar groep 3+2 en andersom. 

• Kenbaar maken als Sinterklaas naar Hoera komt. 

 

Verder uit de vorige notulen: 

• Hoe Oudercommissie meer bekendheid geven? 

Aan het begin van het schooljaar een berichtje plaatsen op Ouderportaal waarin 

in het kort uitgelegd wordt wat we doen, wie er in de OC zit en hoe ze ons kunnen 

bereiken. 

       Actie →  ? 

• Meedoen met Spek de Kas- actie van Jumbo om bv EHBO-avond van te kunnen 

bekostigen.  

Je kunt hier alleen aan meedoen als je een Kvk-nummer hebt. Dat hebben we 

niet. Mieke heeft Petra T. gevraagd of het een optie is om namens Hoera hieraan 

mee te doen, zoals de Oudervereniging van de Violier dat ook doet. Petra T. heeft 

nog geen reactie gegeven. Volgende keer bespreken. Dan ook bespreken of 

Hoera uberhaupt er voor open staat om weer een EHBO-avond te (laten) 

organiseren (als 1.5 meter maatschappij verleden tijd is). 

  Actie→ Volgende vergadering 

bespreken 

 

• Vakantie-pret-uren 

Bij de aanwezigen rijzen wat vragen hierover; 

◦ Waarom kunnen deze uren niet op factuur gezet worden? 

◦ Waarom moeten ze steeds van te voren aangevraagd worden? Het zou handiger zijn 

als je ze via een paar klikken in de app kon kopen bijvoorbeeld.  

 Actie→ Volgende vergadering 

bespreken 

2. Mededelingen 
Julie kondigt aan dat ze stopt met de OC. Julie wordt bedankt voor het inzet de afgelopen 
jaren.  
Hierbij komt ook de functie van voorzitter vrij.  
Voorstel is om op toerbeurt het voorzitterschap over te nemen. Planning: 
1. Mieke 
2. Ellis 
3. Niels 
4. Inge 
5. Janneke 
6. Petra R. 
7. Silvy  

 
 

3. Corona – evaluatie 
De meeste punten zijn al eerder via Niels teruggekoppeld aan Petra.  



Ter sprake komt nu dat ervaren is dat er wisselend omgegaan werd met het toekennen van 
opvang. Bij sommige werden geen kritische vragen gesteld, bij anderen juist wel. Het leek 
alsof er onder het personeel geen consensus was over wie er wel en niet voor nood-opvang in 
aanmerking kwam.  

  
 
 

4. Dag van de Leidster 
Budget navragen ( 4.50 euro p.p., 32 medewerkers) 
Kado-opties: 
– Kleinigheidje Groenrijk   
– Bedrukte tas 
– Boekje ‘Omdenken in opvoeding’. 

 
5. BSO  

Enkele weken geleden ontvingen we van Sharon en mail waarin ze aangaf dat de 
mogelijkheden onderzocht werden om meer gebruik te gaan maken van Dynamic als opvang-
locatie.  

 
 De OC vindt het erg fijn dat er nu gekeken wordt hoe ze zo optimaal gebruik kunnen maken 
  van de opvang-locaties en de buitenruimtes. Ervaren wordt dat de buitenruimte bij de Violier 
  
 niet echt uitdagend is voor de (kleine) kinderen. Ook is eerder aangegeven dat er onrust wordt  
             ervaren op de vrijdagmiddag als kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten ondanks                  
 dat er door de PM’ers geprobeert wordt de groep op te splitsen.  
 Enkele tips van de OC voor de enquete die hierover gemaakt wordt: 

• Duidelijke, korte vraagstellingen 

• Meerkeuze-vragen 

• Er zullen vragen van ouders komen over hoe een eventuele switch naar Dynamic er 
praktisch uit komt te zien; wellicht kunnen ze daar in hun uitleg al op vooruit lopen. 
Bijvoorbeeld: Hoe worden de kinderen vervoert? Wat kunnen ouders van de opvang-
locatie bij Dynamic verwachten? Waarin verschilt het met de Violier? Hoe zorg je 
ervoor dat de allerkleinsten niet ondergesneeuwd raken bij Dymanic, mocht de groep 
die daar zit groter worden? 

        Actie → Inge mailt dit naar Petra T. 
 
Verder rijzen er enkele vragen en opmerkingen over de stand van zaken omtrent de Waddy 
en nieuwe inrichting van Dymanic.  

• Is de Waddy al klaar en in gebruik? 

• Mogen kinderen zonder zwemdiploma daar spelen? Zo ja, hoe wordt dit 
gehandhaafd? 

• Nu in de Corona-tijd geen ouders de opvang-locatie binnen mogen zou het een optie 
zijn om een filmpje te maken van de binnen- en buitenruimte van Dynamic, BSO 
Violier en de Waddy. Zo krijgen ouders een beeld van waar hun kinderen spelen en 
kunnen ze wellicht hun kinderen hier op voorbereiden als ze voor het eerst er naar toe 
gaan.  
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4. Overige vragen 

• Hoe staat het met het voornemen om één groep te maken voor flex-kinderen? 

• Waarom staat er een vervaldatum als je een aanvraag doet bij Hoera? 
 

 5. Volgende vergadering 

 We zullen Petra T. vragen of zij weer openstaat voor vergaderingen met de OC (gezien de 

 maatregelen) en op welke manier. Aan haar ook de vraag enkele data in 2020 en 2021voor te 

 stellen waarop zij beschikbaar is. De eerstvolgende vergadering in ieder geval laten 

 plaatsvinden als de tarieven voor 2021 goedgekeurd moeten worden.  

 

 

Nagekomen reactie van Petra T op 14-7 op enkele punten: 

De namen van de medewerkers bij de groepen zullen we in Ouderportaal aanpassen. 

•Met uitstapjes dragen kinderen een hesje. Dit is nogmaals met alle medewerkers besproken. 

•Tekenen voor de 2de stamgroep is nu nog schriftelijk. kan nog niet digitaal. Dit is overigens 

alleen van toepassing als er sprake bij een regulier contract en niet bij flex-contracten. 

•De BSO enquête is op 9 juli online gezet. Op het moment dat de resultaten binnen zijn zullen we 

een terugkoppeling geven en ouders informeren over het verdere vervolg. 

•De Wadi is sinds vorig jaar in gebruik. Met erg veel enthousiasme worden er door kinderen, 

hutten, bruggen enz gebouwd.!  Hier spelen, (altijd onder begeleiding) alleen de kinderen van de 

bovenbouw en op voorwaarde dat ze een zwemdiploma hebben en tijdens het spelen "vies" 

mogen worden.. Dit is vorig jaar  gecommuniceerd aan alle ouders.  

•Goed idee om een filmpje te maken voor ouders over de verschillende BSO-locaties! We zullen 

een impressie maken en dit toevoegen bij de terugkoppeling van de enquête. 

•Ik sluit zeker graag aan bij jullie vergaderingen. Om aan te sluiten bij "Aanbod 2021"stel ik voor 

om dit begin/halverwege oktober te doen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen op donderdag 15 oktober.  

 



 

 

 

 


