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Thielen, Petra Rutten, Inge Grutters  
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1. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd. 

 

2. Van Hoera voor ouders 

• Welkom aan nieuw lid: Petra Rutten: zij zal de BSO vertegenwoordigen.  

• Bedankje leidsterdag: Erg leuk en gewaardeerd. Tip: volgende keer geen 

specifieke namen van leidsters er opzetten. Dit is niet voor iedereen prettig.   

• De WADI: de aanleg van een nieuwe speelgelegenheid achter Dynamic, loopt. 

Hier ligt een waterreservoir. Hoera en MVC ontwikkelen hier samen een 

natuurspeeltuin. Half oktober zullen de eerste stappen worden gezet in de 

concretisering van het plan.  

• Veranderingen 3+ 1 en 3+ 2 groep: Hoe wordt dit door ouders ervaren? 

Complimenten voor veranderde aanpak 3+ indeling. Veel meer duidelijkheid. 

Ook de structuur is weer terug. Leeftijden zitten nu dichter bij elkaar. Inhoud is 

sterker in beide groepen (3+ en Pinokkio) Personele bezetting blijft een 

aandachtspunt. De communicatie naar ouders is niet altijd even recent, 

hoewel ouders er wel behoefte aan lijken te hebben te weten wie er voor de 

groepen staat (duidelijkheid naar het kind toe)→ Petra neemt dit mee. 

• Ook het 3x per week meedraaien bij de kleuterklassen van de Violier is weer 

opgepakt. Dit loopt goed. 

• VVE: vanaf januari gaat het zoals al eerder bekend was, van 10 naar 16 uur 

per week. Gemeente Peel en Maas wil hier echter  per direct mee beginnen. 

(VVE: taal, spraak en sociaal emotionele ontwikkeling, vanaf leeftijd 2 jaar) 

Vanuit de gemeente Peel en Maas zal op alle locaties van Hoera elke dag een 

gezonde lunch worden aangeboden aan de kinderen binnen het VVE 

programma.  

• Binnen het kwaliteitstraject Hoera ( een coach voor peutergroepen, coach voor 

baby-groepen en een coach BSO) is er een brede inventarisatie gemaakt. De 

voornaamste conclusie hieruit is dat er veel meer teruggegaan moet worden 

naar de basis. Er zijn onderling op de groepen in de loop van de tijd veel 

verschillen ontstaan. Ruimte voor eigen invulling wordt belangrijk geacht, maar 

een aantal basiszaken moeten op elke locatie zichtbaar gelijk worden. Er 

komen hiervoor verplichte trainingen voor het personeel.  

• Nieuwe tarieven kinderopvang bij Hoera worden in oktober gedeeld met de 

oudercommissie OC→ Petra mailt OC. 

 



3. Van ouders voor Hoera 

• Er is door een ouder het voorstel gedaan om notulen door te mailen naar 

ouders danwel op de app te plaatsen voor ouders. We besluiten samen na 

overleg om dit centraal op de site te houden. Wel zal er op termijn een 

berichtje geplaatst worden om dit bij ouders onder de aandacht te brengen.    

→ Actie Petra 

• De buiten bedjes van de babygroepen: dit wordt weer opgepakt. Er komen 

nieuwe bedjes bij en het speelgedeelte buiten zal dichterbij gehaald worden 

en  meer afgebakend, zodat het makkelijker in het gebruik wordt.  

• Het nieuwe BSO lokaal: het is er krap, druk en nodigt momenteel niet 

voldoende uit tot spel of actie bij kinderen. Dit wordt bij ouders als onprettig 

ervaren. Petra zal met Sharon het aanbod en mogelijkheden bekijken → actie 

Petra.  

• Thema brief: Het laatste verslag was niet de moeite waard om te versturen.  

Weinig inhoud en slordig opgesteld. Wat is het doel en de meerwaarde van dit 

verslag? Tevens zou er hierbij gekeken kunnen worden naar de regelmaat in 

de momenten van versturen van de verslagen. Bijvoorbeeld na elke 6 weken, 

als een thema is afgelopen. → Petra kijkt hier naar.  

• Vakantiepret- uren: moeten momenteel apart aangevraagd worden via de mail 

naar het servicepunt. Dan worden ze bijgeschreven en kun je pas een 

aanvraag doen. Dit is vrij omslachtig voor ouders. Kan dit niet gemakkelijker?   

→ Actie Petra.  

 

4. Volgende vergadering OC 

Donderdag 16 januari 2020  20.00uur bij Hoera 


