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Vergadering OC Locatie Ittervoort en Ell 

Datum: 20-04-2022 20.00-22:15 

Locatie: Ell 

Voorzitter: Susan Derks 

Notulist: Carolien Maessen-Breukers 

 

Aanwezig:   

Anneke Rutten             Ell/Ittervoort          
Susan Derks                 Ittervoort       
Carolien Maessen  Ell    

Jody Dreesen  Ittervoort   

Marleen Kirkels             Ell/Ittervoort          

Robin Joosten    Ittervoort        

Laura van Bree             Ittervoort       

Ellen Strijbos   Hoera    

 

 

Online: 

Annika van der Plaat         Ittervoort       
Jolanda Gubbels             Ell/Ittervoort          

 

Afwezig:   

Sandra Leijssen              Hoera        
 

1. Opening 
a. Aanstellen notulist: Carolien 
b. Welkom aan Ellen 

 
Sandra is er niet ivm overlijden schoonmoeder. Ellen geeft aan zoveel mogelijk op te pakken en waar nodig 
komt Sandra er later (al dan niet via mail) op terug.   
 
Leuk nieuwtje Sandra is zwanger. Redelijk dubbel i.v.m. overlijden van schoonmoeder. Suzan geeft aan 
wellicht goed om een kaartje te regelen. Laura wil dat wel regelen. Jolanda geeft aan wellicht goed om dan 
ook gelijk een kaartje / combinatie met felicitatie voor zwangerschap te doen.  
 
Welkom Ellen. Ellen is 20 jaar werkzaam geweest bij Human Kind en sinds maart werkzaam bij Hoera als 
assistent leidinggevende. 
 

2. Vaststellen agenda 
Vooraf via de app gecommuniceerd. Last minute nog enkele aanpassingen gekomen.  

 
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering  

a. Actielijst doornemen 
 
Zomerfeest: zie mededelingen/bespreekpunten 
 
Terugkoppeling vanuit het team m.b.t. het afscheid van een kind dat 4 jaar is geworden. Terugkoppeling 
volgt via Sandra. Ellen geeft aan dat op dat moment gekeken had kunnen worden naar de mogelijkheden. 
Bijv. bij een raammomentje. Ze gaat navragen wat hier de status van is en of Sandra dit al met de groep 
heeft teruggekoppeld. 
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Poster is inmiddels aangepast.  
  
Terugkoppeling Sinterklaas op school. De sint is wel op school geweest maar niet bij Hoera. Volgend jaar 
gaan ze dit anders doen. Het was i.v.m. corona nu last minute geregeld. 
 
Laura geeft aan dat Neeritter gaat sluiten na einde schooljaar. Voor de ouders jammer en best een dubbel 
gevoel. Hunsel zit in dezelfde situatie maar blijft wel open. Directeur had aangegeven dat dit een financiële 
beslissing is omdat Neeritter qua kosten duurder zou zijn 

 
4. Mededelingen / bespreekpunten 

A. oudercommissie: 

 
1. Zomerfeest 

 

Spellen: 

Annika heeft alle spellen geregeld. Jody geeft aan dat de spellen bij haar in de garage kunnen worden 
opgeslagen. Jody kan de spullen ook gaan halen. Spellen kunnen 29 juni worden opgehaald. Op 
maandag 4 juli dienen de spullen retour te worden gebracht. Factuur kan naar Hoera.  
 
Uitnodiging: 
Er dient nog een uitnodiging gemaakt te worden. Carolien zal dit doen. We kunnen dezelfde tekst 
aanhouden als de vorige keer. 
Ellen gaat ervoor zorgen dat de uitnodiging via de portal verstuurd wordt. Zomerfeest is met  
inschrijven. We zullen dit gaan doen middels een inschrijflijst die komt te hangen bij de ingang in 
Ittervoort. Tevens zullen we de ouders de gelegenheid geven om zich via mail op te geven.  
Voorstel om dit 6 weken vooraf te versturen. Dit is rond Hemelvaart.  
 
Hapjes:  
Voorstel is om een inschrijflijst te maken waarin ouders kunnen aangeven wat ze willen maken. We 
kunnen dezelfde lijst als de vorige keer gebruiken. Sandra zou in het bezit zijn van deze lijst. Ouders 
kunnen dan aangeven wat ze willen maken d.m.v. een kruisje te zetten achter het gerecht. De lijst 
wordt gehangen in het halletje bij de ingang van de school.  
Voorstel om deze inschrijflijst na het uitsturen van de uitnodiging op te hangen bij de ingang/portaal 
van de school.  
 
Aankleding: 
Het feest zal met wat slingers etc. van de Action worden aangekleed. Robin en Laura hebben 
aangegeven de cadeautjes, stickers en versiering te willen gaan halen bij de Action.  
Ellen gaat de school vragen of ze statafels en ranjakannen hebben. Indien mogelijk zouden we die 
graag willen lenen. Vorige keer zijn er kannen en bekers van Hoera gebruikt. Voor de ouders zal er 
voor koffie en thee worden gezorgd.  
 
Invulling van de middag: 
Kinderen kunnen tijdens de feestmiddag gebruik maken van de spellen.  Ze krijgen een stickerkaart 
waar kan worden bij gehouden welke spellen ze hebben gedaan. Evt. kunnen de oudere kinderen van 
de BSO bij de spellen gaan staan.  
Aan het einde mogen alle kinderen grabbelen in een grabbelton met waar kleine cadeautjes inzitten.  
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Om discussies achteraf te voorkomen gaat Ellen even navragen wat het budget is.  
 
Actiepunten:  

• Suzan en Annika gaan even kijken wat er destijds aan inschrijflijsten was.  

• Ellen gaat de school vragen om e.a. te lenen. 

• Ellen gaat overleggen wat het budget voor het zomerfeest is. 

• Carolien maakt uitnodiging en stickerkaarten. 

• Laura en Robin gaan naar de Action om e.a. in te kopen.  

• Annika gaat regelen dat de spellen op factuur gehuurd kunnen worden. 

• Jody ervoor dat de spellen worden opgehaald/retour worden gebracht en zorgt voor ruimte 
opslag. 

 
2. Dag van de PM-er 

 
15 september is het de dag van de pedagogisch medewerker. Anneke had als idee om een hand te 
tekenen, deze uit te knippen en in te kleuren / versieren (voorbeeld op de app gedeeld). De bedoeling 
is dat ouders dit dan teruggeven in een envelop, voorzien van naam en groep. Dit kan dan in een 
schoenendoos worden gestopt. Deze zal bij de ingang van de groep staan. Hier zal een tekst voor 
opgesteld worden. Laura geeft aan dit op zich te willen nemen. De brief/tekst van de vorige keer kan 
weer gebruikt worden. We kunnen Sandra vragen om dit bericht te verspreiden via het ouderportaal.  
Voorstel is om op 17 juni brief op ouderportaal te verspreiden waarin wordt aangegeven dat de 
ouders tot 15 juli de tijd hebben om e.a. in te leveren. Wellicht tussendoor nog een reminder sturen.  
  
Actiepunten:  

• Suzan en Carolien regelen de schoendozen. Laura gaat zich buigen over de tekst van de brief.  

• Laura regelt de tekst en de brief. 
 

3.  Box-kleedje 
Laura geeft aan dat het kleedje in het box wat dun is. Er komt een matrasje in. Dit gaat de torteltuin 
zelf regelen. 
 

4. Beleid rondom het buitenspelen.  
Carolien geeft aan te merken dat er op de Torteltuin weinig wordt buiten gespeeld. Indien dit niet kan 
i.v.m. de bezetting is dat geen probleem. Maar ze geeft aan te willen weten wat hier het beleid in is. 
Ellen geeft aan dat het beleid wel is om zoveel mogelijk buiten te spelen en gaat dit uitzoeken.  
 
Actiepunt: 
Ellen gaat dit uitzoeken en komt hier op terug. 

 
5. Afscheid Marleen 

Marleen geeft aan dit schooljaar nog af te maken en daarna te willen stoppen.  
 

6. Vervoer van en naar locaties tijdens vakanties 
Laura vraagt zich af hoe het vervoer naar BSO locaties wordt geregeld tijdens vakanties. Ellen geeft 
aan dat de afspraak is er als er vier aanmeldingen zijn dat er een bso locatie open gaat. Is dat niet het 
geval dan is Heythuysen altijd open. Voor de meivakantie zijn er veel aanmeldingen voor Ittervoort 
dus is die locatie dan. Indien ouders helemaal vast zitten. Kan er altijd gekeken worden of er 
samengewerkt kan worden met een peutergroep.  
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7.  Glutenallergie 
Laura geeft aan dat er tijdens Sinterklaas een voorval was met een kindje met een glutenallergie. Er 
werd een chocolade letter geknutseld en de kinderen kregen deze aan het einde van de dag mee naar 
huis. Bij het naar huis gaan had het kindje de opmerking gekregen van één van de leidsters dat ze er 
niet zeker van waren of zij dit mocht op eten. Ze konden niet meer achterhalen wat de ingrediënten 
waren omdat de verpakking al was weggegooid. 
Actiepunt: Ellen gaat dit uitzoeken en komt hier op terug. 
 

8.  Zichtbaarheid op social media 
Carolien geeft aan dat ze regelmatig ziet dat de kinderopvang Natureluur veel deelt op social media. 
Ze ziet in haar omgeving dat dit werkt omdat veel van de ouders hun kind hier hebben aangemeld 
voor opvang. Het werkt dus blijkbaar wel. Een gemiste kans voor Hoera. Hoeft natuurlijk niet alleen 
foto’s te zijn. Maar je kunt ook de pijlers uitlichten op social media.  
Actiepunt: Ellen geeft aan dit mee te nemen en het intern te bespreken.  
 

9. Continue rooster i.c.m. BSO 
Robin geeft aan zich zorgen te maken als straks het continuerooster wordt ingevoerd. Is er dan nog 
voldoende capaciteit om de bso te kunnen blijven aanbieden?   
Ellen geeft aan dat Hoera bezig is met een nieuwe opleiding. Dit is een BBL opleiding met 
onderwijsassistent i.c.m. BSO. Hier zijn al enkele aanmeldingen voor. Verwachting is dat dit geen 
problemen gaat opleveren.  
 

B. Mededelingen vanuit Hoera 
 

1. Update nieuwbouw 
Twee weken geleden heeft het personeel van Hoera samen met de scholen een update presentatie 
gehad. Er is een plattegrond gepresenteerd. Ze zijn bezig geweest met indelingen etc. Er zijn een 
aantal vaste zaken besloten m.b.t. de inrichtingen. Uitgangspunt voor de indeling blijft 
‘samenwerking’. Zo komt er een peuter/kleuterplein. Het is nog altijd de vraag wanneer uiteindelijk 
dan echt de schop in de grond kan. Ellen gaat vragen aan Sandra om ons de volgende vergadering 
weer even bij te praten.  
 

2. Update: organisatie structuur 
Waarschijnlijk gaat er nog een functie komen tussen assistent leidinggevende en clustermanager. 
Ieder personeelslid krijgt een assesment om uit te zoeken wat de ambities zijn etc. Personeel kan zo 
blijven groeien en eventuele ambities waarmaken. Wil iemand groeien dan zijn hier de mogelijkheden 
voor.  
 

3. Personele bezetting 
Jeroen heeft aangegeven te gaan stoppen en heeft een baan gekregen bij het COA. Hier zal een 
gepaste invulling voor gezocht worden.  
Zwangerschappen van Donja en Benthe. Donja zal per 23 mei met verlof gaan. Benthe zal begin 
augustus met verlof gaan. Beiden verloven worden opgevangen door Maud en Michelle. 
Mary Kate is terug naar de Torteltuin. Lon is inmiddels gestart op de Peutertuin.  
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5. Rondje langs de locaties 
Laura geeft aan dat er een dansgroepje is in Neeritter dat op een leuke manier muziek en dans 
aanbiedt voor de allerjongste. Minimale groepsgrootte is vier kinderen. Vraag is of ze dit mogen delen 
via het portaal of ergens in de groepen mogen uitdelen. Ellen gaat dit navragen. Wellicht leuk om dit 
te koppelen aan een workshop binnen Hoera.  
 
Robin had nog iets over Ittervoort: Tijdens slaapuurtje moeten op eens 12 kinderen gaan slapen. Dit 
leek een beetje rommelig. Maar ze gaf aan respect te hebben voor de leidsters die het allemaal in 
goede banen leidden. Ze hoorde op een gegeven moment muziek uit de slaapkamer en vroeg aan aan 
één van de leidsters waarom dat dit was. Deze had aangegeven altijd de muziek aan te hebben omdat 
als er een kindje gaat huilen dat dit voor de andere kindjes minder opvalt.  
Ze had ook gezien dat de speeltjes in de bak redelijk ‘smoezig’ zijn en dat het wellicht tijd is voor 
vernieuwing.  
Ellen gaat dit terugkoppelen.  
 
Carolien geeft aan al een paar weken geen foto’s meer te ontvangen op het ouderportaal. Ze heeft dit 
inmiddels ook teruggekoppeld aan de leidsters en dit is nu opgelost.  
 
Anneke geeft aan dat ze merkt dat de kinderen wat weinig uitdaging hebben de laatste tijd tijdens de 
bso. 
In Ittervoort lijkt er weinig uitdaging in programma te zijn. Met name op vrijdagmiddag. Ellen geeft 
aan dat hier intern aan gewerkt wordt. Er wordt daarnaast met een pedagogisch coach over 
gesproken. Een mooi programma met activiteiten wordt makkelijker met een continurooster. Laura 
haakt hier op in en geeft aan dat ze vooraf een programma had gekregen voor de carnavalsvakantie. 
Ze had in het programma gezien dat er van alles geknutseld zou worden. Naderhand bleek dat er niet 
was geknutseld.  
 
Actiepunt: 
Ellen gaat dit terugkoppelen.  
 
Datum nieuw overleg: eventueel 6 juli.  
Locatie Ittervoort, 20:00 
 
 
  
 


