
 

Notulen OC  
 
 
          
Deelnemers: Kim van Renswouw, Danielle Wolter, Lucienne Hermans, Nicole van der Weerden 

Sandra Leijssen 
Afgemeld:  Kim Cloudt, Laura Borsboom  
Datum:  Maandag 23-05-2022  
Tijd:  20:00u – 21.30u    
Locatie:    IKC Laar 
 

Nr.    Onderwerp 
 

Tijd 
in 

min. 

Doel Wie Bijlage 

1.0 Opening en vaststellen agenda 5 Ter 
vaststelling 

Voorzitter  

2.0 Notulen vorige vergadering 5 Ter 
vaststelling 

Allen  

3.0 Algemeen: 
- Organisatiestructuur  
- IKC (wegwerkzaamheden 
- Feestweek IKC (Hoera) 
- Nieuwe leden OC  

15 Ter 
bespreking 

Allen  

4.0  Baby-dreumesgroep: 
- Wachttijden baby 

 

10 Ter 
bespreking 

  

5.0 Peutergroep:  
- Complimenten leidsters 

 

10 Ter 
bespreking 

Allen 
 

 

6.0 BSO:  
- Vertrek Alexandra  
- Planning BSO  
- Stand van zaken Buitenspeelgoed  

10 Ter 
bespreking 

Allen  

7.0 Rondvraag en sluiting 
 

5  Allen  

 
 
1.0 Opening en vaststellen agenda 
Nicole opent de vergadering. Ze geeft aan dat OC niet compleet is, Laura en Kim zijn afwezig. De 
agendapunten zijn wel samen opgesteld. 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 
2.0 Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen, wel geeft Sandra 2 updates. 11 maart heeft Sandra update gemaild >> ventilatie 
BSO wordt handmatig aangezet en is inmiddels getest en werkt.  
Externe scholing voor babygroep is geweest. Externe scholing / verdieping Dreumer-/Peutergroep 
medewerkers in september.  

 
3.0 Algemeen 
Organisatiestructuur: organisatie Hoera wordt opnieuw vormgegeven. De clustermanager wordt 
regiomanager (interne assesment worden gemaakt). Op grotere locaties zal nog gewerkt worden met 
locatiemanager (zoals Leuken). Voor kleinere locaties (zoals Laar) een assistent leidinggevende. 
Intern ook wat wisselingen van functies >> investeren in inwerken. Voor locatie Laar betekent dit geen 
verandering. Sandra gaat in augustus met zwangerschapsverlof. Kristal zal dan tijdens 
zwangerschapsverlof waarschijnlijk in de OC vergaderingen zitten tot Sandra terug is (ca Jan 2023). In 
de volgende OC vergadering geeft Sandra hier een update over (actiepunt). 
IKC: Bij Hoera was niets bekend van de werkzaamheden. Sandra is er net toen 3 weken niet geweest 
(door privé omstandigheden). Tekening van de wegwerkzaamheden is wel gedeeld, maar planning 



 

Notulen OC  
was al in oktober gedeeld en door Maaike benoemd in de vorige vergadering OC en MR. Omdat de 
medewerkers van Hoera het zelf ook niet wisten, konden ze de ouders geen advies geven. Er was wel 
info in het ouderportaal gedeeld.  
Actiepunt Nicole geeft aan dat het zebrapad bij de BSO nog niet goed opvalt. Dit bespreken met 
Wijkraad om te kijken of dit terug gekoppeld kan worden aan de gemeente.  
Feestweek: Sandra heeft niet veel van de feestweek meegekregen. Hoera heeft wel elke dag een 
feestactiviteit aangeboden. De peuters hebben maandag en vrijdag aangesloten bij de kleuters. Bij de 
BSO was duidelijk te zien dat de kinderen ontzettend moe waren aan het einde van de dagen in de 
feestweek.  
Nieuwe leden OC: Sandra heeft de vacature weer uitgezet maar nog geen reactie op ontvangen. 
Persoonlijk aanspreken werkt vaak het beste. Nicole stopt na de zomervakantie (ca 
october/november), Kim vR stopt einde van het jaar. Kim vR en Nicole tot na de zomer gedeeld 
voorzitterschap. Notulen worden afwisselend gemaakt. Kim C en Nicole vd H maken nog samen het 
jaarverslag.  
Actiepunt Kim C: Wanneer stopt Kim met OC? 
Actiepunt Sandra: Vacature nog eens online zetten 
Actiepunt iedereen: Persoonlijk ouders aanpreken over OC 
 
4.0 Baby-dreumesgroep 
Wachttijden baby: Op bijna alle Hoera locaties een wachtlijst voor baby’s. Op Leuken bijv. 52 baby’s 
op de wachtlijst > extra groep daar. Personeelstekort + gebrek aan fysieke ruimte + veel vraag 
(probleem is landelijk). Groei is niet meer mogelijk op locatie Laar.  
 
5.0 Peutergroep 
Complimenten leidsters: Veel tevreden ouders over de nieuwe Peutergroep. Goede samenwerking 
met gr1/2 en fijne pedagogisch medewerksters. Er zou nog wat meer communicatie naar de ouders 
mogen als kindje is gaan oefenen bij de kleuters (goed voor ouders om te zien). 
 
6.0 BSO 
Vertrek Alexandra: Alexandra heeft zelf gekozen om te vertrekken omwille van de reisafstand. Ze 
reedt 72 km per dag (tijd en onkosten brandstof). Ze blijft wel binnen Hoera maar dichterbij haar 
woonplaats. De km-vergoeding kan niet door Hoera verhoogd worden, dat zou door de Holding beslist 
moeten worden. Vanaf 2023 wordt vanuit de overheid de max km-vergoeding verhoogd.  
Planning BSO: Op schutterij zijn 30 kindplaatsen (gerelateerd aan m2). Als je kindje over 6 mnd naar 
de basisschool gaat (en BSO), dan kan er nu niet aangegeven worden of er op dat moment plek is op 
de BSO. Bezetting kan deels worden ingepland maar het is nog niet duidelijk of bijv. alle kindjes 
doorgaan van gr 2 naar gr 3 (andere BSO locatie) en personele bezetting. Een plekje kan geen jaar 
open gehouden worden. Een plek wordt max 2-3 maanden vrijgehouden. 4 maanden voor start wordt 
plaatsingsbevestiging gegeven.  
Actiepunt Sandra: navraag of communicatie plaatsing BSO nog kan worden geoptimaliseerd 
Stand van zaken buitenspeelgoed: Klimtoestel is besteld. Eerste prijs offerte was erg hoog, levertijd 
is lang, het speeltoestel wordt rond juni verwacht. Er zijn goals bijgekomen voor buiten. ‘ 
 
 
7.0 Rondvraag en sluiting 
Extra agenda punt: Smiley formulieren: Er waren een aantal kinderen met een mindere scoren op 
het smiley formulier. Alle gevallen zijn door Nadi/Alexandra opgepakt met de ouders. Kim vR deelt 
positieve ervaring. Jammer dat Alexandra gaat, maar fijn dat de BSO weer staat. Overzichtelijk wie er 
wanneer is. Meer persoonlijk contact en opvolging.  
 
 
Volgende vergadering OC: 11 juli 20.00 (zonder MR) Locatie: IKC 
 


