
          
Deelnemers: D. Coenen, K. Wulms, K. Jacobs, K. van Renswouw, N. vd Weerden, N. vd Heijde 
Afgemeld: L. Borsboom 
Notulist: K. Jacobs 
Datum:  Maandag 29-03-2021   
Tijd:  19.00u – 20.00u    
Locatie:    MS TEAMS 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Verslag en actiepunten vorige vergadering 5 Ter 
vaststelling 

Allen X 

3.0 Stand van zaken m.b.t. aanbouw 10 Ter 
bespreking 

Allen  

4.0 Afsluiten deur dreumesen (vluchtdeur) 5 Ter 
bespreking 

Allen  

5.0 Inrichting buitenruimte BSO schutterij 10 Ter 
bespreking 

Allen  

6.0 Uitbreiding OC (vertegenwoordiging van baby 
en grote kids) 

5 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 Update Corona 5 Ter info Allen  

8.0 Rondvraag en sluiting 
 

15  Allen  

      

 
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten 
Actiepuntenlijst is bijgewerkt.  
 
Aanvulling op verslag: circuit 3+ groep loopt wel, maar ze zitten nu met de cohorten en 
bubbels van corona waardoor het nu niet opgestart kan worden, vanwege de vermengen van 
de groepen. Hoera en school zijn bezig met een moodboard om inzicht te krijgen om zo in de 
toekomst elkaar beter te kunnen vinden. Volgende week is er een evaluatie, de bedoeling is 
om volgend schooljaar te kunnen starten. Vanuit Hoera gaat het om veiligheid (overstap naar 
school) en aansluiting zoeken bij de kleuters zodat dit meerdere momenten in een week zijn. 
En niet maar 1 x per maand te organiseren. De peuters moeten vertrouwd zijn met school en 
de leerkrachten. Ook thema’s van de peutergroep beter aansluiten op de thema’s van 
school. 
 
Hoera geeft aan dat de houten paaltjes zijn terug geplaatst en de tractoren zijn gemaakt. 
Glijbaan worden de zijkanten opgehoogd vanwege de veiligheid. 
 
3. Stand van zaken aanbouw 
De oudercommissie vraagt naar de stand van zaken rondom de aanbouw. Ze liggen strak op 
schema en in juni zou het zover klaar moeten zijn. Dan is de oplevering en dan moet nog de 
inrichting. Lokaal van Hoera moet aan andere regels voldoen dan de lokalen van school. 
Ook 2 slaapruimtes. Deuren tussen peuterruimte en lokaal kleuters kan open. 
 
4. Afsluiten deur dreumesen 
De oudercommissie vraagt naar de buitendeur bij de dreumesen, er was onduidelijkheid of 
het een vluchtdeur was of niet. Hoera geeft aan dat het één van de vluchtdeuren is dus 
tijdens de opening moet hij open zijn. Er komt ook een deur bij de baby’s, zodat er geen 
kinderen per ongeluk naar buiten kunnen. Ook is er een ring besteld zodat de deur als 
vluchtdeur gebruikt kan worden. Het geeft ook voor beide groepen rust dat de tussendeur 
gesloten kan worden. 



 
Ook is er een hek geplaatst tussen de speelplaatsen voor rust en veiligheid van met name 
de dreumesen. 
 
5. Inrichting buitenruime BSO schutterij 
De oudercommissie vraagt wanneer en hoe de buitenruimte bij de BSO schutterij wordt 
ingericht. Hoera geeft aan dat het stuk waar ze hutten kunnen bouwen en met hout kunnen 
spelen op dit moment is afgezet. Een van de medewerkers is aan het inventariseren samen 
met de kinderen welk speelgoed erheen kan. 
Punt dat nog open staat is een goede werkbank, zijn ze nog zoekende naar.  Is onder 
begeleiding timmeren, zagen, verven ed.  
 
De oudercommissie geeft aan dat kinderen vanaf groep 4 er weinig uitdaging in zagen 
tijdens de noodopvang, ook omdat er nog weinig buiten speelgoed was.  
 
Vanuit Hoera wordt aangegeven dat er ook activiteiten komen die gericht zijn op de 
doelgroep. Mogelijk ook later muziekles gegeven vanuit de schutterij en workshop schieten 
e.d. en andere uitdagendere workshop. Ze kunnen er ook beter hun gang kunnen gaan, ze 
hoeven zich niet aan te passen aan de omgeving zoals nu op school. 
 
Er is een mooi initiatief ontstaan om een gezamenlijke vacature eruit te doen voor een 
functionaris in de richting van de sport in samenwerking met Punt Welzijn. Zowel op school 
als in de BSO als zwemles geven, beide kandidaten uiteindelijk afgevallen. Zijn nu aan het 
denken hoe verder. Sandra pakt het opnieuw op. 
 
De oudercommissie geeft aan dat er nog steeds veel verloop is in medewerkers bij de BSO. 
Hoera worstelt hier erg mee. Ze kunnen grotere contracten aanbieden, maar ook daar is de 
markt heel lastig in. De combinatie met oproepkracht voor de overige groepen wordt wel 
aangeboden, maar dat vinden mensen vaak lastig. 
 
Kristel is nu helemaal verantwoordelijke voor Laar, heeft nu 24 uur voor Laar, dus voor BSO 
en dagopvang. 
 
6. Uitbreiding OC 
Geen reacties op de nieuwe oproep voor een OC-lid voor baby en oudere kinderen. Hoera 
zet hem nogmaals een keer uit.  
 
7. Update corona 
Hoera breed maken ze zich wel zorgen om het aantal besmettingen.  Meer onder kinderen 
dan onder de pedagogisch medewerker. Flink hoesten, benauwd en koorts zijn de meeste 
klachten die ze hebben.  
 
Vanuit de oudercommissie wordt aangegeven dat het aan de deur afgeven ook goed gaat  
met de kinderen, ze zijn eraan gewend. Ook de dagboeken worden goed gevuld met 
verhaaltjes, foto’s en filmpjes. 
 
De oudercommissie vraagt waarom tijdens de noodopvang geen gebruik gemaakt kan 
worden van de vakantie-preturen? Hoera geeft aan: alles moet op rekening op factuur, dan 
heeft Hoera duidelijk hoe het zit en dan is het ook duidelijk voor de belastingdienst. 
Hoera gaat na hoe het zit met de vakantiepreturen en de compensatie daarvan en hoe je dit 
eventueel kunt terug krijgen aan het einde van het jaar. 
 
IKC breed is er ook een crisisteam voor corona, die gaat via het MT. 
 
8. Rondvraag 



Hoera geeft aan dat de samenwerking met school in een stijgende lijn gaat. Er is ook een 
medewerkers avond geweest om elkaar beter te leren kennen. 
 
Datum volgende keer is op 17 mei meestal om 19.30. 
 
Vanuit de oudercommissie wordt gevraagd hoe het zit met de leeftijden in de dreumesgroep? 
Hoera geeft aan dat uitgangspunt dat de leeftijd opgeschroefd omdat de unit werkdruk gaf en 
de groep daar zo klein mogelijk was gehouden. Nu wordt er al eerder gekeken of een kindje 
van 2,5 jaar er klaar voor is en eerder door kan stromen naar de peutergroep. Er wordt kind 
volgend gewerkt. 
 
Vanuit Hoera wordt aangegeven: de wachtlijsten zijn niet heel groot, kinderen kunnen snel 
geplaatst worden  

Actiepunt Wie Afgehandeld 

Ruimte bezichtigen BSO 
Schutterij 

Gezamenlijk x 

Voorstelbericht leden OC OC  

Film locatie Leuken op het 
ouderportaal plaatsen als 
nieuwe locatie klaar is. 

Hoera x 

Verslag over 3+ groep Hoera x 

Speelgoed nakijken en kijken 
of er nog uitdagender 
speelgoed bij kan komen. 

Hoera x 

Knopje in app voor e-
mailbericht naar OC laar. 

Hoera  

Poortjes sluiten bericht op 
ouderportaal 

Hoera x 

Bericht nieuwe leden OC Hoera x 

Navraag compensatie 
vakantiepret-uren.  

Hoera  

   


