
Notulen Oudercommissie Laar 

Datum: 13 mei 2018 
Aanwezig: Sandra L, Kim H, Sandra C, Monique, Annette, Sylvie, Nicole en Kim J 
Afwezig: niemand 
 
Opening 
Voorstelrondje. Kim J is erbij als nieuw lid. Annette stopt na deze vergadering als lid. 
 
Notulen vorige keer 
Geen opmerkingen 
 
Wachtlijst en oprekken van de leeftijd in de dreumesgoep 
De ideale uitgangssituatie is baby, dreumes en peutergroep. Op het moment van de vergadering is de stand 
van zaken op de wachtlijst als volgt: 
1. 7 baby’s 
2. 6 peuters, dit zijn nieuwe aanmeldingen maar ook peuters die al bij hoera zijn maar een extra dagdeel willen 
dat op het moment niet mogelijk is. 
3. 0 dreumesen. 
 
Gebleken is dat de dreumesgroep op sommige dagen minder bezet is. Het beleidsplan willen ze aanpassen en 
daarbij de dreumesgroep oprekken van 1,5 tot 4 jaar. Het streven is wel om alle peuters in de peutergroep te 
krijgen maar indien er geen plek is, om ze dan tijdelijk in de dreumesgroep te plaatsen. Er zal evengoed 
kindvolgend worden gewerkt door gesplitst te werken op de groep. Bijvoorbeeld de peuters op de groep en de 
dreumes naar de gymzaal, de peuters meedoen aan circuit op school en de dreumes op de groep. De 
dreumeskindjes die er zitten, stromen automatisch door naar de peutergroep, daar is al rekening mee 
gehouden in de planning. 
Indien de leeftijdsgroep van de dreumesgroep zou worden opgerekt van 1,5-4 jaar, dan zouden er 4 peuters 
geplaats kunnen worden en 1 baby van deze lijst.  
 
Advies oudercommissie 
De oudercommissie geeft mee om goed te overwegen of je voor deze 5 kinderen wel het hele bewust gekozen 
beleid/ visie moet gaan aanpassen. Daarnaast vraagt de oudercommissie aandacht voor de sociale veiligheid 
van de dreumesen. Het leeftijdsverschil tussen 1,5 en 4 is erg groot en er moet gewaakt worden dat de 
veiligheid van de jongere kinderen niet in het geding komt. Belangrijk is dat er goed gecommuniceerd wordt 
naar de ouders van de dreumesen en voldoende uitleg wordt gegeven. Daarnaast moeten de nieuwe ouders 
attent worden gemaakt op het feit dat er mogelijk is tot opvang maar niet bij de peutergroep, maar in de 
dreumesgroep. De ouderraad vreest dat het peutergroep probleem ook engszins is ingegeven door het 
puntensysteem van de school. Indien immers een peuter met 3-3,5 jaar naar Hoera komt, krijgt hij evengoed 
een punt voor het schoolsysteem. 
 
De oudercommissie vraagt ook aandacht voor een soort dreumesspecialist. De overgang van baby-dreumes is 
nu te groot. Het veilige en geborgde systeem van de babygroep wordt losgelaten. Ook lijkt er niet een specifiek 
systeem zijn zoals bij de baby’s wel is en bij de peuters ook (PUK). Er mag ook meer in de dagboekjes worden 
geschreven over wat de dreumesen doen. Ook bij de peuters vraagt de oudercommissie hier aandacht voor. 
 
Evaluatieplan Veiligheid en gezondheidsbeleid. 
Er wordt gevraagd naar aandachtspunten. 
 
Advies oudercommissie 
Toezicht bij de brug, trap, lift en de trapleuning 
Babyfoon op de peutergroep werkt niet altijd goed 
Het is voorgekomen dat er een peuter op de wc was, terwijl de rest van de groep naar buiten ging en deze 
peuter even alleen is geweest. Als de peutergroep ergens naar toe gaat, goed checken of ook wel iedereen er 
is. Ook de wc’s. 
Aankondigen bij de unit dat je komt door aan te bellen. 
 



Samenvoegen BSO in vakantieperiodes 
Hoera constateert dat er op woensdag en vrijdag vaak weinig kinderen zijn op de BSO in de vakanties. Daarom 
is ervoor gekozen om te kijken naar het aantal kinderen dat ze heeft aangemeld en dan voor drie weken te 
besluiten welke locatie op welke dagen geopend is. Het kan dan voorkomen dat bijvoorbeeld op woensdag 
alleen Leuken of alleen Laar open is. Het minimale aantal kinderen is 5.  
Hoera zou graag de wijze van Hoera Leudal hierin overnemen, omdat hier positieve ervaringen mee zijn.  
 
Advies oudercommissie 
De veiligheid van de kinderen staat voorop. Voor een kind is de naar de mening van de oudercommissie de 
eigen vertrouwde omgeving het belangrijkste. We adviseren dan ook om het systeem te hanteren dat beide 
locaties open zijn in de zomervakantie en dat bij te weinig aanmeldingen op bv wo of vrij 1 van de 2 locaties 
open zijn. De ouders kunnen er dan nog altijd voor kiezen om hun kind dan af te melden. Er wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van de BSO en de aantallen groeien. Het is van belang om deze groei in stand te houden en 
indien de keuze gemaakt zou worden dat alle kinderen uit Laar voor 3 weken naar BSO Leuken moeten, vrezen 
wij dat ouders andere alternatieven gaan zoeken voor de zomervakantie. 
 
Sluiting vergadering 
Datums nieuwe jaar nog niet bekend. 
 
 


