
 

Agenda OC  
 
         
Deelnemers: Kim Cloudt, Nicole van der Weerden, Laura Borsboom, Kim van Renswouw, Nicole vd 
Heijde, Sandra Leijssen, Danielle Wolter 
Afgemeld: Lucienne Hermans 
Notulist: Kim Cloudt 
Datum:  Maandag 06-12-2021  
Tijd:  19.30u – 21.00u    
Locatie:    MS TEAMS 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 1 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Notulen vorige vergadering 5 Ter 
vaststelling 

Allen  

3.0 Groepssamenstelling 5 Ter 
bespreking/ 
vaststelling 

Allen  

4.0 Personele bezetting 5 Ter 
bespreking 

Allen  

5.0 GGD inspectie  10 Ter 
bespreking 

Allen  

6.0 BSO 10 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 Samenwerking onderwijs/ Hoera 5 Ter 
bespreking 

Allen  

8.0 Corona maatregelen 10 Ter 
bespreking 

Allen  

9.0 Rondvraag en sluiting 
 

10  Allen  

 
1. Opening 

Voorstelrondje van de zittende leden aan Danielle. OC is op zoek naar ouders om aan te 
sluiten vanuit de doelgroep baby en dreumes. Danielle heeft een kindje in de dreumesgroep en 
hun tweede kindje is onderweg en zal rond mei in de babygroep starten. 
 

2. Notulen 
Kleine aanpassing vanuit Sandra op het verslag, is aangepast. Verder geen opmerkingen. 
 

3. Groepssamenstelling 
In mei zijn de groepen op Hoera als volgt ingedeeld: tot 1,5 jaar en 1,5-2,5 jaar en van 2,5-4 
jaar. Ze willen graag beleid maken voor dreumesen, maar overal binnen Hoera waren andere 
leeftijden voor deze groep. Dat is lastig, leeftijdsgroepen weer terug naar het begin; van 0-2 
jaar en dan van 2-4 jaar. In die laatste groep kun je nog variatie maken. Met het team daarnaar 
gekeken, ook kijken naar de inrichting van de lokalen. Gaat Hoera breed worden, in april alles 
om. In februari Laar om. 
OC vraagt waar dat de winst te halen is? Het antwoord is om beter in de behoefte te kunnen 
voorzien van de kinderen. Voor activiteiten kunnen de groepen alsnog samen worden 
gevoegd. Als ze bijna 2 zijn stromen ze dan al eerder door. Groepsruimte is groot genoeg, Er 
komt een grond box en in de andere ruimte komt een laag tafeltje voor de kleinere kindjes.  
Je ziet nu ook dat dreumesen van 2,5 jaar niet door kunnen stromen naar de peutergroep.  
Door op een nieuwe manier te werken, kan dit beter worden georganiseerd. 
De uitgangspunten van de babygroep worden wel nog steeds geborgd. Komt een aparte hoek 
waar de grond box komt, zodat de baby’s veilig kunnen spelen. 
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Streven is dan ook één 2-3 groep en één 3-4 groep. In het kader van de samenwerking met 
school is dat bevorderend. 
Ervaring vanuit de OC is dat er wel kind volgend wordt gekeken. Vanuit Hoera wordt 
aangegeven dat dit ook zo blijft. Er wordt gekeken naar hoe het kind zich ontwikkeld. Er komt 
in december een brief om de ouders te informeren hierover.  
 

4. Personele bezetting 
Er is een inloopavond geweest. Die heeft de directeur zelf overgenomen, 11 geweest. 5 
gediplomeerden en andere interesse in BBL opleiding. Ook een BSO-medewerker tussen van 
iemand van 55+. Op 1 januari 2022 komt er iemand voor combinatie BSO en baby.  
Dan is de BSO-bezetting rond. 
 
Lastig ook met corona op dit moment, quarantaine van medewerkers. En een flexpool, vaste 
collega’s werken ook meer uren. Worden ook mensen aangenomen voor de flexpool. 
Mensen die voorheen al gekwalificeerd waren voor 2018 en die hoeven alleen maar een aantal 
cursussen te doen. En start ook een groep BBL-ers in maart.  
 
Inloopavonden waren succesvol, kunt vrijblijvend binnen lopen, zonder brief te schrijven.  
Sollicitanten lopen altijd een dag mee in groepen om te kijken of het klikt van beide kanten en 
hoe iemand zich gedraagt. 
 

5. GGD Inspectie 
OC vraagt waarom de schutterij niet is meegenomen in de inspectie. Hoera geeft aan dat de 
schutterij een aparte inspectie krijgt, omdat ze een eigen nummer krijgt. Alleen digitaal gedaan 
bij de opening van de schutterij. Ze komen dan waarschijnlijk in voorjaar 2022 weer op locatie. 
 
Het rapport ziet er verder goed uit. 
 

6. BSO 
DoenKids loopt. Voor buiten zijn fietsjes en steppen besteld en die zijn nu geleverd.  
De OC geeft aan dat het er muf ruikt, Actiepunt Sandra.  
Signaal meegeven dat er meer licht moet komen op het pad naar de schutterij, is erg donker. 
Actiepunt Sandra. 
Vanuit OC wordt aangegeven dat het ook handig is om tijdens de studiedag te communiceren 
op welke locatie het is. Afgesproken is dat de kinderen in principe op studiedagen en in de 
vakanties op IKC Laar worden opgevangen.  
 

7. Samenwerking onderwijs/Hoera 
Loopt goed, vier ochtenden dat peuters meelopen. Ook nu tijdens corona loopt dit door, 
hoeven niet in cohorten nog te werken. Wordt gemonitord. Staat binnenkort weer een 
overlegmoment. Werkgroepen lopen nog wat minder goed, bij thema zaken vanuit school ook 
Hoera betrekken.  
 

8. Corona maatregelen 
Verschil ook met onderwijs, bv geen extra maatregelen bij de BSO (zoals mondkapje, 
zelftesten). 
Manco is eigen buitendeur bij de peutergroep, ook nu i.v.m. corona zou dat wenselijk zijn 
geweest. Verzoek is wel duidelijkheid geven over wat de regels zijn en niet te snel wisselen. 
Ook duidelijkheid geven rondom de berichten, als bijvoorbeeld de kinderen de stamgroep 
dreumes hebben waren deze niet meegenomen in de berichtgeving terwijl deze bij peuters 
hebben gespeeld. Ook secuur kijken naar de inhoud van de berichtgeving.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
is er een visie op voeding en beweging voor de medewerkers? In het verleden is er een 
programma geweest. Is ook een app over actief bewegen. Ook Hoera sportshirt te krijgen. 
Sandra kijkt na of er ook mogelijkheden bij sportscholen zijn. 
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De volgende vergadering is op 7 maart 2022. Daarna op 23 mei 2022. 
 
Actiepunt OC: agenda en verslag eerder versturen.  

 


