
 

Agenda OC Laar 
 

 

          

Deelnemers: Danielle Wolter, Kim Cloudt, Laura Borsboom, Lucienne Hermans (sluit 

digitaal aan), Nicole van der Weerden Sandra Leijssen 

Afgemeld:  Kim van Renswouw 

Datum: Maandag 11-07-2022 

Tijd:  20:00u – 21.30u    

Locatie: IKC Laar 

 

 

Nr.    Onderwerp 

 

Tijd 

in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 

vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Notulen vorige vergadering 5 Ter 

vaststelling 

Allen Notulen 

3.0 Algemeen: 

- personele bezetting (algemene 

communicatie vanuit Hoera 

brieven juni) 

- inrichting speelplaats voorzijde 

- Verlof Sandra 

- Jaarverslag  

30 Ter 

bespreking 

Allen  

4.0  Baby-dreumesgroep: 

 

0 Ter 

bespreking 

  

5.0 Peutergroep:  

 

0 Ter 

bespreking 

Allen 

 

 

6.0 BSO:  

- Stand van zaken 

Buitenspeelgoed 

- Schorten bij het spelen  

 

5 Ter 

bespreking 

Allen  

7.0 Rondvraag en sluiting 

- Afscheid Kim bij OC  

5  Allen  

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

Vergadering is geopend. 

 

2.0 Notulen vorige vergadering 

Op de notulen vorige vergadering zijn geen opmerkingen. Zebrapad bij schutterij is nog 

steeds een actiepunt. Laura brengt het in bij de dorpsraad in september. 

 

Nog steeds geen nieuwe aanmeldingen voor bij de OC. Ouders actief blijven aanspreken 

om erbij te komen. 

 

3.0 Algemeen 

Personele bezetting. Er zijn onlangs twee brieven naar de ouders gestuurd met als 

onderwerp personeelstekorten en extra maatregelen ter voorkoming van sluiting. Op dit 

moment is er een wachtlijst in Laar, wegens personeelstekorten bij de BSO. Daarnaast 

zijn twee collega’s op Laar afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden. 

Er is een avond gepland waarop Rudie de OC wil bijpraten over de ontwikkelingen en het 

nieuwe aanbod/tarieven per 2023. Actiepunt: Nicole zet dit door en er wordt 

gekeken wie daar heen kan gaan. 

 



 

Agenda OC Laar 
Sandra informeert naar reacties van ouders op de brieven. OC geeft aan dat het tijdstip 

verkeerd gekozen is, omdat hij vrijdagavond op het ouderportaal is gezet. Dat is niet 

handig met het weekend en er is ook onduidelijkheid over de inhoud op de brief (met 

name over de vakantiepret uren, en aangevraagde uren). Er is later nog een aanvulling 

gekomen op de brief, dat inzet van vakantie preturen wel mogelijk is, mits dit 10 

werkdagen van te voren wordt aangevraagd.  

Aanvragen na de 10 werkdagen worden afgekeurd. Er zullen de komende maanden vaker 

groepen worden samengevoegd, waardoor er ook personele verschuivingen plaatsvinden. 

Ook naar medewerkers wordt verlof nu eerder afgekeurd. De uren van feestdagen 

tegoeden worden overgezet naar volgend jaar. De bezetting van de BSO is nog de 

grootste uitdaging. Hoera is in gesprek met Punt Welzijn voor de inzet van een 

combinatiefunctionaris in de BSO.   

Er is ook gekeken naar de inzet van een BBL collega in combinatie met onderwijs. Helaas 

waren hier nu geen mogelijkheden. 

 

Hoera geeft aan dat er een aantal sollicitatiegesprekken lopen. Hopelijk komen hier nog 

een aantal geschikte collega’s uit naar voren.  

 

Verlof Sandra 

Sandra krijgt 8 augustus vakantie en heeft aansluitend zwangerschapsverlof. Kim Hansen 

gaat haar vervangen. De OC gaat zelfstandig vergaderen. Als er belangrijke punten zijn 

zal Kim of Kristel aansluiten bij de vergadering. Agenda vooraf doorsturen naar Kristel. 

Sandra komt in januari terug van haar verlof. Data voor de nieuwe vergaderingen worden 

nog gepland (ook nog afwachten welke data met MR komen). 

 

Inrichting speelplaats voorzijde 

Herinrichting speelplaats aan voorzijde; meer natuurlijk spelen en verbinding maken met 

de wijk. Een gedeelte willen ze openbaar maken, zodat kinderen elkaar daar ook kunnen 

ontmoeten. In het najaar wordt er mee aan de slag gegaan. Combinatie functionaris Punt 

Welzijn geeft buitenruimte ook intensiever gebruik voor beweeglessen voor de alle 

leeftijden. 

 

Jaarverslag 2021 

Actiepunt jaarverslag: verzoek aan allen om dit door te lezen en eventuele 

opmerkingen aan Kim C doorgeven.  

 

4.0 Baby-dreumesgroep 

Er worden namen verzonnen voor de groepen. OC geeft aan dat het misschien leuk is om 

een pool te maken zodat ouders kunnen meedenken in de namen. 

 

5.0 Peutergroep 

Geen nieuws. 

 

6.0 BSO 

Het toestel komt in het gras te staan met grastegels eronder. Het wordt 26 juli geplaatst. 

Daarna moet de schutterij nog de ondergrond afwerken en dan kunnen de kinderen erop. 

 

Verzoek van OC is om de schorten nog meer te gebruiken bij de creatieve activiteiten 

 

Wachtlijsten: op schutterij zijn maar 30 kindplaatsen, ze zitten nu op 30 kinderen als de 

gehele groep 2 doorstroomt, zonder de flex-kinderen. Ze zijn nu aan het kijken hoe ze dit 

kunnen oplossen. Ze kunnen de m2 niet meer uitbreiden. Op de dinsdag is het vooral een 

probleem. De andere dagen is er wel nog ruimte, maandag en donderdag. Er staan niet 

heel veel kindjes op de wachtlijst op dit moment (wo en vr, geen. Ma, di en do ongeveer 

6 kinderen op wachtlijst staan). De vaste contracten gaan voor de flex. 

 



 

Agenda OC Laar 
Hoera geeft aan dat er op school dit jaar nog een lokaal is, daarna wordt het ook een 

probleem. Kind is toegelaten op school, maar wat als dan op de BSO geen plek is? Waar 

moeten de kinderen dan heen? Dadelijk speelt de ruimte en personeel een rol.  

 

OC vraagt of het mogelijk is om ouders met elkaar in contact te kunnen brengen? Zodat 

je met elkaar  in contact komt om het tijdelijk op te lossen? Vanuit Hoera mogen geen 

gegevens gedeeld worden vanwege AVG. Je kunt ook vanuit Hoplr mensen vragen om 

hulp. Vso is geen probleem. 

 

7.0 Rondvraag 

Geen punten meer. Na vier jaar is dit de laatste vergadering van Kim C. Hoera bedankt 

haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. 


