
 

 

 
Notulen Vergadering Oudercommissie Hoera Maasbree 

08-11-2021 

 

Aanwezig: Petra, Niels (voorzitter), Erik, Inge (notulist), Anouk G, Janneke, Anouk de K. 

Afgemeld: Silvy, Els 

 

1. Notulen vorige vergadering 20-05-21 

- Stand van zaken overlast schoolplein. 

Heeft een gesprek plaats gevonden met jeugd, directeur school, Vorkmeer, 

wijkagent. Dit lijkt geholpen te hebben.  

Vorkmeer gaat medewerkers binnenkort een training geven hoe om te gaan 

met overlastgevers.  

 

- Parkeren personeel 

Anouk G merkt op dat personeel verder weg parkeert en zo meer ruimte is 

voor ouders met maxicosi’s. 

 

- Dinsdag en donderdag peuterplein; op de flyer van 3+ aangepast? 

Actie Petra. 

Anouk G vraagt of het duidelijk is voor ouders dat het peuterplein alleen loopt 

tijdens schoolweken. 

 

2. Tarieven 2021  

- In verhouding zijn de tarieven voor flex-opvang harder gestegen. Reden 

hiervoor is dat er enorme stijging is de aanvragen voor flex-opvang. Dit vergt 

veel van medewerkers, organisatie en de planning. Door het hogere tarief 

probeert Hoera ook de ouders meer te motiveren om voor reguliere contracten 

te kiezen. 

Door de vele flex-kinderen is het drukker op de groepen en is de bezetting 

soms groter dan de toegestane hoeveelheid.  

Anouk de K vraagt wat de consequenties zijn van de overvolle groepen. 

Petra geeft aan dat er dan per dag wordt naar de samenstelling van de groep. 

Hoe kan het zo ingedeeld worden dat het nog goed hanteerbaar is voor de 

leidsters en kinderen. 

Vraag vanuit Silvy (via Niels); hoe kan gegarandeerd worden dat een flexibel 

contract ten alle tijden opgehoogd kan worden in deze tijd van krapte?  

Petra geeft aan dat het toe nu toe nog kan maar dat het mogelijk in de 

toekomst veranderd. 

MT heeft reeds met de tarieven ingestemd. OC heeft adviesrecht. OC stemt in 

met de tarieven voor 2022. 

 

3. Punten vanuit Petra 

- Petra heeft geen punten om in te brengen. 

4. Punten vanuit OC: 

 

- Flex-groep Vermaekerij (Erik) 

Petra geeft aan het personeel enthousiast is over de manier van werken, de 

ruimte en de faciliteiten. Het is wel wennen voor het personeel hoe te plannen 

vanwege de minimale afnametijd van 3 uur en de korte 

aanvraagmogelijkheden van te voren. 



 

 

Niels is enthousiast. Buitengedeelte mag nog meer aangekleed worden. Er 

wordt gesproken over hoe de overgang naar de basisschool vorm gegeven 

gaat worden vanuit de Vermaekerij. 

Hoe wordt het vier-ogen principe gewaarborgd vraagt Inge? 

Petra geeft aan dat op momenten dat een medewerkers alleen op de groep 

staat Petra of Sharon onaangekondigd binnen komen lopen. 

Dit komt niet veel voor, vooral soms aan het begin of het einde van de dag 

maar dan lopen er ook regelmatig ouders binnen. 

 

Voor het personeel dat naar de Vermaekerij is gegaan zijn krachten op andere 

groepen teruggekomen. 

Afgelopen Mei zijn er 8 nieuwe medewerkers aangenomen voor Maasbree. In 

andere regio’s zijn er grote tekorten. 

 

Anouk G vraagt waarom er relatief veel ‘vervangers’ aangenomen worden. 

Petra geeft aan dat ze medewerkers met flex-contracten enorm hard nodig 

hebben, vanwege de vele personeelswisselingen, zwangerschappen, ziektes 

etc. 

 

 

- Taakverdeling OC  (besproken zonder Petra) 

Voor de nieuwe leden is het niet helemaal duidelijk hoe de taken zijn verdeeld. 

Silvy is voorzitter, Niels wordt benoemt vice-voorzitter, Inge notuleert. 

 

Gesproken wordt over hoe onze bekendheid te vergroten onder de ouders van 

Hoera. Notulen actief verspreiden? Jaarverslagje verspreiden? Stukje schrijven 

over onszelf en op de Hoera-app zetten? Volgende vergadering met Petra 

bespreken. 

 

Reeds geplande OC-vergadering op 16 december wordt geannuleerd. 

 

Nieuwe vergaderdata 2022: 

Donderdag 2 Februari 

Dinsdag 17 Mei 

Woensdag 6 Juli (zonder Petra; cadeau Dag van de Leidster bespreken) 

Maandag 31 Oktober (indien tarieven dan bekend zijn) 

Woensdag 14 December 

 
 
 
 
 
 
 
 


