
Notulen Oudercommissie (OC) Hoera d.d. 17 februari 2020 
 
Aanwezig: Diana Bol, Inge Keuren, Nicole van Gerven, Brenda Groenendaal, Joyce Heines, 

     Petra Tielen (Clustermanager Hoera Baarlo) 
Afwezig:   Anita van Cauwenberghe 
 

 
Opening 

1. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de vorige notulen 
 
 
Terugblik op de vorige OC vergadering 

2. Personeelskrapte en Ouderportaal 
In de vorige OC vergadering is – in het kader van een personeelskrapte bij Hoera - gesproken 
over het plaatsen van een oproep op het Ouderportaal, om zo een beroep te doen op het 
netwerk van ouders bij het werven van personeel. Een idee is om de vacatures ook op het 
Ouderportaal te plaatsen.  

 Petra pakt dit op. 
 

3. Nieuwe leden OC en Ouderportaal 
In de vorige OC vergadering is gesproken over het werven van nieuwe leden voor de OC 
Baarlo. Iedere ouder is welkom, maar een voorkeur gaat uit naar ouders van de Omnibus, 
ouders met kinderen in de babygroep en ouders met kinderen in de bovenbouw BSO. 

 Diana stelt het bericht op, waarna Petra het zal zorgen voor plaatsing op het 
Ouderportaal. Ook zal zij bij de directeur van de Omnibus een lijntje uitzetten. 

 
4. Contactgegevens en Ouderportaal 

De wens vanuit de OC bestaat om contactgegevens (telefoonnummer) van de diverse 
groepen op het Ouderportaal te plaatsen, zodat ouders sneller de groep van hun kind 
kunnen bereiken.  

 Petra pakt dit op. 
 
 
Agendapunten 

5. Traagheid Ouderapp 
Bij Petra is niet bekend dat de Ouderapp traag werkt op bepaalde apparaten. Advies luidt 
voor degenen die traagheid ondervinden, om contact op te nemen met het Hoera 
Servicepunt (telefoon:077-3589797 of e-mail: info@hoerakindercentra.nl . 

 
Petra vraagt de OC leden hoe zij de frequentie van het aantal berichten op het Ouderportaal 
ervaren en hoe de app in zijn algemeenheid bevalt.   
De leden geven allemaal aan dat zij van mening zijn dat er niet te veel berichten worden 
verzonden door Hoera en dat de app Ouderportaal als prettig in gebruik wordt ervaren.  
 

6. Voedings-/allergiebeleid 
Het voedingsbeleid, inclusief allergieën, wordt in het voorjaar van 2020 herijkt. Een 
voedingsdeskundige wordt hierbij aangeschakeld.  
Momenteel wordt al – naast  fruit - ook rauwkost, zoals komkommer en paprika, 
aangeboden op de groepen.  
 
 



Punten vanuit Hoera 
7. Coaches 

In de vorige vergadering is gesproken over het inzetten van coaches. Er heeft inmiddels een 
nulmeting plaatsgevonden, waaruit naar voren kwam dat er Hoerabreed gezien te veel 
verschillen zijn. Om die reden is besloten om terug te gaan naar de basis. Er zijn aparte 
bijeenkomsten georganiseerd voor de diverse groepen (baby, dreumes, peuter, bso).  
Op dit moment worden coaches intensief ingezet op de peutergroepen en worden 
handelingsplannen opgesteld. Daarna volgen trainingen en zal per locatie gekeken worden 
wat er nodig is. 
 

8. Magazine ‘Schitterend’ 
Het recent uitgebrachte magazine 'Schitterend' door Hoera in samenwerking met basisschool 
de Diamant omschrijft heel duidelijk dat het een wens is van deze twee partijen om een 
Integraal Kindcentrum (IKC) op te richten. De eerste stappen hiertoe zijn al gezet. De intentie 
is dat het magazine periodiek wordt uitgebracht, waarbij gedacht kan worden aan 1x per 
jaar. 
 

9. 3+ kinderen en IKC 
Sinds enkele jaren bestaat er bij Hoera een 3+ groepje. Het 3+ groepje is er voor kinderen in 
de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar om de gang naar de basisschool te vergemakkelijken. Een 
leidster van Hoera gaat samen met de kinderen naar de basisschool en draait een paar 
uurtjes mee in een kleuterklas. Op dit moment is er een 3+ groepje voor de Diamant (op 
maandagochtend) en voor de Omnibus (vrijdagochtend).  
 
In het kader van een IKC, is er een wens vanuit Hoera om een peuter/kleuterplein te 
realiseren in basisschool de Diamant.  Dit komt niet in plaats van het 3+ groepje, maar ter 
aanvulling.  
De Diamant heeft in haar kleutergedeelte vier klaslokalen, terwijl er op dit moment 3 
kleuterklassen gevuld zijn. Een klaslokaal staat leeg.  
De peutergroep met 3+ kinderen zou dan, onder begeleiding van een leidster van Hoera, in 
dat lege klaslokaal kunnen, waar zij hun eigen “Puk en Uk’ programma draaien. De 3+ 
kinderen verplaatsen dan als het ware van het ‘Hoera-gebouw’  naar het ‘Diamant-gebouw.  
 
Het doel van deze opzet is om de verbinding tussen peuter en kleuter intensief te maken en 
daarmee de stap naar de basisschool te verkleinen.  
Zoals aangegeven is dit een wens en is dit idee nog niet definitief. Op korte termijn vinden 
gesprekken plaats met diverse partijen.  
 

10. Opa Koos 
De OC-leden geven aan dat zij de manier waarop en de snelheid waarmee Hoera de ouders 
heeft geïnformeerd inzake het ‘opa Koos’ verhaal, als zeer prettig hebben ervaren.  
Gevraagd wordt of wellicht de GGD kan voorzien in handelingsadviezen hoe je je kind in 
dergelijke situaties verantwoord kunt informeren.  

 Petra pakt dit op. 
 
 
Rondvraag 

11. Brenda kondigt aan dat zij per 01-01-2021 stopt met de OC.  
 
 
Afsluiting 

12. De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020 om 19.30 uur.  


