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1. Opening, welkom aan Renate en Christel 

Esther geeft aan dat ze aan het eind van het jaar na 7 jaar stopt als lid van OC.  

Christel, kindje van 15 maanden, Tren gaat 4 dagen per week naar opvang, werkzaam bij 

rechtbank.  

Renate, 15 maanden, Rosalie, maakt op flexibele basis gebruik van opvang.   

Chantal Reijnders, zoontje Sem bij Rakkertjes, Dean zit bij Molletjes, vorige keer voor het 

eerst aanwezig. 

Chantal de Jong, jongste thuis, middelste bij de peuters, oudste op school. 

  

2. Vaststellen van agenda 

Geen aanvullingen.  

 

3. Benoemen nieuwe voorzitster 

Verplaatsen we naar de volgende keer, omdat niet iedereen aanwezig is. 

 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

 Sandra checkt wie aangegeven heeft dat ouders niet geïnformeerd zijn over bezoek 

kinderen aan Beek en Bos.  

 Evaluatie communicatie Pad Xpress: Esther geeft aan dat er gene terugkoppeling is 

geweest vanuit Padxpress of  geen de activiteit al vol was. Esther en Wendy hebben de 

indruk dat er een tijdje minder communicatie over PadXpress via school heeft 

plaatsgevonden. Sandra geeft aan dat aanmeldingen terug zijn gelopen, de laatste 

maanden. 

Sandra heeft nog een evaluatiegesprek met Padxpress en neemt dan de opmerkingen 

mee. 

 

 

5. Aktielijst  
 Esther: Maud vragen mensen toe te voegen nummers van Christel: 06-42235573 en Renate: 06-

13530103 en zich zelf af te melden zodat ander beheerder wordt.  

 Wendy heeft een nieuw emailadres: robenwendy94@gmail.com 

 Wendy past flyer aan met nieuwe foto van Esther en, afhankelijk van hun keuze, Renate en/of Christel.   
 

6. Mededelingen 

a. Oudercommissie 

i. Ontvangen mail/berichten van ouders 

Chantal is afwezig. Maud, oud beheerder OC-mail laat weten dat er een vraag van een 

ouder was met verzoek opvang ivm prikactie, bleek naar verkeerd mailadres te zijn 

gestuurd. Nav deze opmerking meldt Sandra dat sommige ouders verontwaardigd 

reageerden op het bericht dat ouders tijdens deze dag tegen betaling desgewenst 

gebruik konden maken van opvang tijdens eerste uur. 

   

ii. Activiteit: Dag van de Leidster 

OC zorgt normaliter voor kleine attentie, voor 4 euro per leidster. Laatste jaren 

vergezeld met knutselwerkje van kinderen.  

Samenwerking met onderwijs wordt nu verder versterkt, op 4 oktober vindt 

bijeenkomst met leidsters, medewerkers PSW en docenten plaats. Afgesproken is dat 

het gehele team van de Neerakker dezelfde attentie ontvangt.  
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b. Hoera 

Sandra 
i. Personeel 

Deze week komt brief over personele wijzigingen. Sanne Hermans is vorige week voor het 

laatst geweest. Netty gaat naar BSO Haelen, Noor komt terug. Evy komt ook 2 middagen 

naar de BSO. Bij de dagopvang gaat Loes weg, Cynthia komt terug. Judith blijft.  

  

ii. Activiteiten bso 

Naast PadXpress ook zelf in week 24 en 25 activiteiten vanuit BSO georganiseerd. Zat lang 

niet vol. Redenen? Esther en Wendy geven aan dat deze info aan hen voorbij is gegaan. 

Voorstel om aanbod ook op papier bij BSO aan te geven. Daarnaast weer starten met 

zwemles, gaan met Laco in zee. Mensen reageerden enthousiast op enquete over zwemles.   

Tav concurrentie Naturaluur: Esther geeft aan dat Naturaluur flexibeler is.  

 

Moestuintje gaat goed, hekwerk moet nog komen. Opening heeft mooie PR opgeleverd, door 

aanwezigheid Rens Ramakers.  

 

Achter de molen is door inspanning van Jose door de gemeente een speeltoestel geplaatst, 

met een hekwerk omheen.  

 

iii. GGD-inspectie 
Bij Akkertje vond inspectie plaats, nog in afwachting van rapport. Voor zover bekend geen problemen 
verwacht.  
 

iv. Wijzigingen IKK per 1-1-2018 
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang, kent 4 pijlers. Heeft de nodige gevolgen voor de kinderopvang, zoals 
indeling groepen maar kent ook financiele gevolgen. Scholing is hierbij een hot item. Pijler BKR is echter 
met een jaar uitgesteld. GGD ziet toe op naleving pijlers. Vraagt nodige flexibiliteit van Hoera.    
 

v. Overig 

Per 1 jan gaat Hoera werken met Konnect, een ouderportaal via app. Via dit portaal kun je je 

kind rechtstreeks aanmelden. Zit ook een digitaal schriftje in, waarin berichten van leidsters 

ook vermeld staan. Ook strippenregistratie zal via dit portaal plaatsvinden. Renate geeft aan 

het prettig te vinden dat met het schriftje ook na het eerste jaar van het kindje je info krijgt 

over hoe het gaat.  

 

7. Rondje langs de locaties 

a. de Molletjes (0-2 jr): Rosalie en Tren vinden het erg leuk. Was laatste tijd wel 

heel druk, waardoor kinderen slecht sliepen. Wel eentonig fruit. Punt is dat 

diverse kinderen allergisch kunnen zijn voor aardbeien, citrusvruchten. 

Mogelijk wel eens druiven, meloenen. Sandra neemt dit op met de leidsters. 

Christel heeft vragen over gebruik van broodbeleg. Sandra stuurt 

voedingsbeleid toe. Verschonen van meisjes kan beter.      

b. De Rakkertjes (2-4 jr): - 

c. de Belhamels (2-4jr peuterprogramma): Chantal geeft aan dat een groepje 

kinderen regelmatig naar ouderen met dementie gaan, zijn nu aan het kijken 

of past bij mensen met een verder gevorderd stadium van dementie. Zoon was 

deze week bij deze groep, gedrag had grote indruk gemaakt. Goed om dit te 

evalueren.   

d. BSO Heythuysen (4-13 jr): wellicht goed om moestuintje nog eens bij kinderen 

onder de aandacht te brengen. Leuke activiteiten.  

 

8. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

 Reglement 

 Lampionnentocht: november  
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Woensdag 20 september half 9  

 

9.  Sluiting 

 

 

Aktielijst  

 

1. Aanpassen poster oudercommissie-leden 

2. Lampionnentocht 

 

 
 


