
Notulen oudercommissie 8 december 2020 ( via Teams ) 

Aanwezigen: Petra Tielen, Anita van Cauwenberghe, Brenda Groenendaal, Inge Keuren, Nicole van 

Gerven, Joyce Heines, Diana Bol 

Notulist: Nicole 

1.Welkom: geen agenda, dus het voornemen is om kort en krachtig te vergaderen. 

2. Op- en aanmerkingen notulen 28 september 2020 

We doorlopen de notulen even om te kijken wat nog acties zijn. N.a.v. de notulen 

• 3+ groep/ denktank: de denktank heeft vooral te maken met de activiteiten die nu 

plaatsvinden op de Meeren. Dit is na de herfstvakantie gestart. Op de Meeren zijn allerlei 

sport- en outdoor activiteiten bewerkstelligd. 3 dagen per week gaan er rond de 30 kinderen 

naar toe. De denktank denkt mee in hoe het loopt, hoe contacten lopen, die maken de 

planning, hoe gaat het vervoer, informeren ouders etc. Dit is dus vooral voor de BSO. Het 

animo is heel groot. Voetbalclub is ook heel enthousiast.  

 

 Blijft dit een denktank met alleen pedagogisch medewerkers of kan dit ook een 

combinatie worden met ouders? Petra geeft aan dat het een goed idee is om een 

bijeenkomst te organiseren met ouders erbij om te sparren wat de ervaringen zijn en wat 

verwachtingen en ideeën voor de toekomst zijn.  

 

 Het voornemen was, om het tot de Kerst op deze manier uit te proberen. Daarna kijken 

hoe verder. Dit staat nu ook bij Hoera Baarlo op de agenda. Het animo is heel groot, dus er 

moet wel wat gebeuren. Hoe kun je alle kinderen deel te laten nemen aan deze activiteiten?  

Wellicht een idee om om de week te gaan. De vraag is: hoe gaan we vanaf januari de 

groepen samenstellen en de planning maken? Daarin ook meenemen dat onderbouw en 

bovenbouw nu door elkaar zitten. Het is wellicht een idee om een enquête uit te zetten die 

ouders kunnen invullen? 

 

• In de rondvraag is ter sprake gekomen dat de voorzijde bij Hoera aangepakt zou worden (in 

oktober). Hier zijn afspraken over gemaakt met Daelzicht (?). Petra heeft Herman Faessen 

opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de voorzijde. Dit is nu nog steeds vooruit 

geschoven (o.a. vanwege kosten/ mogelijke nieuwbouw). De basis moet echter goed zijn. 

Herman maakt nu een ontwerp en het doel is om dit in het voorjaar klaar te hebben.  

 

• Er komt een 2e babygroep. Dat betekent na de kerstvakantie dat er groepen gaan wisselen. 

De 2e babygroep komt in de huidige dreumesgroep. De dreumesgroep komt naar het lokaal 

van de vliegers (1e lokaal vooraan). De vliegers verhuizen naar de Ballonnengroep (3e lokaal). 

Het 2e lokaal is nu leeg en wordt dan ook door de dreumes/ peutergroep gebruikt. De 

driejarigen gaan naar een lokaal van Bs. de Diamant (in het kleutergedeelte). Dit wordt de 3+ 

groep, met alle 3-jarigen van Hoera. Er wordt dan met Hoera en school gekeken naar een 

nauwe samenwerking. Er blijft een 3+ groepje dat op vrijdag evengoed naar de Omnibus 

gaat. 

  



3. Agendapunten 

Input Petra:  

• Er komt een wijziging in de clusterindeling. Hoera bestaat uit 5 clusters. In die 5 clusters is 

gekeken naar een nieuwe indeling en vandaar de wijziging. Dit is in Baarlo/ Maasbree prima 

ontvangen. In andere clusters is dit wel wat onrustiger ontvangen. Daar verandert meer. In 

Baarlo betekent dit enkel dat Hanneke Sniekers weggaat en assistent leidinggevende gaat 

worden in Nederweert. Veronique Konings komt vanuit Nederweert naar Baarlo.  

• In Baarlo zijn er ook op de groepen wat wisselingen geweest. Er heerst(e) wat onrust bij 

ouders (verschillende gezichten in de groep etc.). Dit heeft deels ook met Corona te maken. 

Per januari gaat een nieuw basisrooster van kracht. De nieuwe samenstelling van teams is 

niet heel erg ingrijpend veranderd. Dit wordt nog met ouders gecommuniceerd.  

Het is als ouders zijnde fijn als je weet wie er op de groep staat. De wens is toch ook wel 

als dit in de app zichtbaar is bijvoorbeeld. Een smoelenboek op de app met naam erbij (hoeft 

niet perse aan een groep gekoppeld te zijn) en naambadges dragen bij ophalen/ brengen. 

 

4. Rondvraag 

• Anita: vacature nieuw OC-lid (notulen vorige keer). Hoe staat het hiermee? Bij wie ligt dit? 

Wie pakt dit op?  Diana pakt dit op. 

• Anita: markering looproute moet opnieuw aangepakt worden (notulen vorige keer). Hoe 

staat het er voor? De paaltjes die er staan zorgen voor een duidelijke looproute naar de 

ingang/ poort. De kaarten van de groepen/ looprouters hangen er wel nog. De tape houdt 

niet met dit weer. Ouders mogen zich beter aan de looproute houden en het verzoek om een 

mondkapje te dragen. Wellicht nog een keer op de app benoemen. 

• Brenda: afsluiter voor Brenda. Laatste keer. Na 6 jaar is het mooi geweest. Bedankt voor de 

mooie bloemen. Het waren 6 leerzame jaren. Meest betekenisvol in de tijd dat de kinderen 

op de dagopvang zaten. De OC is een club die ook echt van waarde wil zijn en dat is mooi.  

Diana, namens de OC en Hoera heel erg bedankt voor jouw inzet al die jaren.  

• Diana: jaarkalender is met de agenda van vandaag meegestuurd. Data verdeeld over 

maandagen en dinsdagen. Deze is echter ter plekke gewijzigd. Diana stuurt de nieuwe versie 

via de mail. 

• Diana geeft aan dat ze nog 1 jaar bij de OC blijft. Daarna vindt ze het goed geweest. Dus de 

zoektocht naar een nieuw OC-lid doet ze mee en wie zin heeft mag het stokje als voorzitter 

overnemen. 

 


