
Notulen oudercommissie Hoera Baarlo 
14 december 2021 
 
Aanwezig: Petra Tielen (Hoera), Joyce Heines, Diana Bol, Nicole van Gerven (notulist) 
Afgemeld: Leslie Hoitink 
 

1. Welkom en opening. 
 

Petra bedankt Joyce en Diana voor hun deelname aan de oudercommissie de afgelopen 5 jaar. Een 
dankwoord voor alle betrokkenheid en inzet en een bloemetje als blijk van waardering. 
De oudercommissie bedankt Petra/ Hoera op hun beurt voor de leuke eindejaars- attentie die goed 
ontvangen is. Dit wordt gewaardeerd. 
 

2. Notulen 28 september 2021. 
 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 28 september 2021, waardoor deze zijn vastgesteld. 
 

3. Agenda punten: 
 

- Kerstsluiting (Petra) 
 
Het besluit voor de kerstsluiting tussen Kerst en Nieuwjaar is gekomen omdat de nood hoog is. Er is 
al personeelskrapte en door COVID-19 is het (ziekte-) verzuim ook hoog. Personeelsleden zijn zelf 
ziek of moeten in quarantaine, waardoor er beroep gedaan wordt op andere werknemers. De uren 
stijgen en personeel kan geen verlof opnemen. Er is veel aanvraag voor verlof (vaak ook gewoon een 
enkele dag) maar alles moet geweigerd worden. Hoera heeft op dit moment besloten om echt voor 
eigen mensen te kiezen. Al het personeel heeft nu écht vrij. 

 De reacties van ouders vallen tot nu toe nog mee. Over de hele organisatie gezien is een klein 
deel van de ouders die de bijdrage tot nu toe terug vraagt Echter is er ook een heel klein deel 
wat een klacht ingediend heeft. 

 De OR en medewerkers zijn meegenomen in dit besluit. Een ruime meerderheid was voor 
sluiting.  

 Er zijn wat opmerkingen geplaatst over het krappe tijdsbestek waarin dit besluit genomen is 
geworden en de communicatie richting de OC. Petra geeft aan dat er al over gesproken werd, 
maar uiteindelijk was er niet meer tijd. De OC is vooraf op de hoogte gesteld via de mail. 
Petra legt uit dat dit besluit een zaak is geweest waarin de OC geen stem- of adviesrecht had. 
Dus zij hebben de informatie puur ter kennisgeving gekregen vooraf.  

 
- Leden OC (Petra en OC) 

 
Met het vertrek van Joyce en Diana bestaat de OC in het nieuwe jaar uit 2 personen. Nieuwe aanwas 
is wenselijk en nodig. De vraag ‘wat maakt dat er weinig ouders interesse hebben voor de OC’ komt 
op tafel. We hebben de afgelopen jaren een OC gehad met veel betrokken ouders, we hopen dat er 
nieuwe ouders aansluiten die zich ook met de organisatie betrokken voelen. 
Acties: 

 In het nieuwe jaar worden posters opgehangen en steentjes met flyers uitgedeeld om ouders 
te werven. Actie Nicole 

 Er komt nogmaals een oproep op het ouderportaal (Petra) 
 Persoonlijk aanspreken is waarschijnlijk de beste manier om ouders te werven. Dit kan vanuit 

de OC komen, maar zeker ook vanuit het personeel op de groepen (OC + Petra/ personeel) 
 



- Hoera ik Sport (Nicole) 
 
Nog steeds voldoende aanmeldingen en is wordt nog steeds goed ontvangen. Petra geeft aan dat er 
momenteel 4 verenigingen verbonden zijn, maar dat ook 2 nieuwe verenigingen zich aangemeld 
hebben. 

 Tip vanuit OC: na een blok een reminder sturen richting ouders. Als een blok afgelopen is, 
kan wellicht een bericht op het ouderportaal komen met een reminder welk blok nu gaat 
starten en dat ouders evt. aan kunnen melden. Zo blijft het actueel en levend bij de ouders.  

 
- Jaarkalender 2022 (Diana) 

 
Gezien het feit dat Diana (voorzitter) vertrekt zullen er wat zaken overgenomen/ overgedragen 
moeten worden. 
Diana draagt, zoals eerder afgesproken, de mail over aan Nicole. Zij zal de inloggegevens doorgeven. 
Nicole zal van tijd tot de tijd de mailbox beheren. 
Het maken van de jaarkalender (planning vergadermomenten) en agenda’s (voor de vergaderingen) 
zal ook overgenomen moeten worden. Nicole zal dit voor nu op zich nemen.  
Op de jaarplanning komen enkele vaste agenda- items terug (zoals de tarieven en de dag van de 
leidster) 
 

4. Overige mededelingen/ rondvraag. 
 

- Corona-sluiting 
 
De huidige ontwikkelingen rond COVID-19 zijn net voor deze vergadering bekend geworden. De 
basisscholen en BSO’s zullen volgende week (20 t/m 24 december 2021) gesloten zijn. School en BSO 
is wel verantwoordelijk voor de noodopvang. Hoe dit verder vorm gaat krijgen wordt morgen 
bekeken. 
 

- Aanwas personeel 
 
Petra geeft aan dat er bekeken wordt wat er actief aan gedaan kan worden. Er zijn ook al dingen 
gestart om nieuw personeel te werven. Hoera is zelf een opleiding gestart gericht op herintreders en 
BBL. Er zijn inloopavonden georganiseerd voor eventuele nieuwe werknemers. Er hebben veel 
mensen gereageerd, waaronder ook veel BBL’ers. Een BBL’er staat op de formatie. Zij beginnen 
echter eerst boventallig en afhankelijk van het leerproces ook snel genoeg voltallig.  

 BSO mensen zijn moeilijk te vinden. Hier wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld een combi: peuterprogramma +BSO of (in samenwerking met school) 
onderwijsassistent + BSO  

 Voor Baarlo en Maasbree zijn er nu voldoende aanmeldingen voor een goede bezetting. 
 De wens voor een flex-groep in Baarlo wordt ook nog uitgesproken. In Maasbree loopt nu 

een pilot in de Vermaekerij. Dit loopt tot nu toe heel goed. Deze pilot zal minimaal 2 jaar 
lopen. 

 
- Rondvraag 

 
Er waren verder geen vragen voor de rondvraag.  
 
De vergadering wordt gesloten. Voor iedereen fijne feestdagen en alle goed voor 2022. 
(De volgende vergadering moet nog gepland worden) 


