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Inleiding
In deze brochure vindt u alle specifieke informatie over Hoera Baarlo. U leest in deze
brochure over de groepsindeling, mogelijkheden, openingstijden, schoolvakanties, enz.
In de brochure ‘Hoera Peel en Maas, algemeen’ vindt u onder andere informatie over
kosten, organisatorische zaken en verdere informatie die voor alle locaties in de
gemeente Peel en Maas gelijk is.

1. Hoera Baarlo
Hoera Baarlo heeft de volgende groepen voor de dagopvang van kinderen van 0-4 jaar:
- Baby/dreumesgroep Bert & Ernie (0-2 jaar)
- Baby/dreumesgroep Jip & Janneke (0-2 jaar)
- Peutergroep Ballonnen (2-4 jaar)
- Peutergroep de Vliegers (2-4 jaar)
- Peuterprogramma de Vlindergroep (2-4 jaar)
BSO Hoera Baarlo
Onze buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4-13 jaar (groep 1 t/m 8).
Uw kind kan van vanaf ongeveer 6 weken terecht bij Hoera Baarlo in een van de
baby/dreumesgroepen. Wanneer uw kind 2 jaar wordt stroomt het automatisch per de
1e of 16e door naar een van de peutergroepen, waar het dan tevens deelneemt aan het
peuterprogramma.
Dit loopt door tot uw peuter naar de basisschool gaat; wanneer uw kind 4 jaar wordt,
stopt de dagopvang automatisch per de 1e of 16e van de maand na de 4e verjaardag.
Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, zal Servicepunt Hoera daarom
contact met u opnemen over de doorstroom naar BSO Hoera, onze buitenschoolse
opvang. Wanneer uw kind 12 jaar wordt, wordt het automatisch uitgeschreven bij Hoera,
per einde schooljaar daaropvolgend.
Kinderen die alleen deelnemen aan het peuterprogramma (en dus niet naar de
dagopvang komen) zitten in de Vlindergroep.
2.

Mogelijkheden bij Hoera Baarlo

2.1. Dagopvang (voor kinderen van 0-4 jaar)
Hoera kindercentra biedt 52 weken per jaar elke werkdag dagopvang van 06.30–18.30
uur, m.u.v. nationale feestdagen. Binnen de dagopvang bieden wij de volgende
mogelijkheden aan:
Reguliere dagopvang
Dit is opvang waarbij elke week dezelfde vaste dag(del)en worden afgenomen.
Keuze uit een 46 weken, 48 weken en een 52 weken contract.

-

Halve dagopvang = 5,5 uur per dagdeel
Ochtend: (5,5 uur): tussen 07.30 en 13.30 uur
Middag: (5,5 uur): tussen 12.30 en 18.00 uur.

-

Hele dagopvang = 10,5 uur tussen 07.30 en 18.00 uur.
Verlengde opvang (extra uren aan een dag of dagdeel): dit wordt per half uur
tegen het reguliere tarief in rekening gebracht. Verlengde opvang kan zowel
incidenteel (na overleg met de medewerkers) als structureel worden afgenomen.
Ochtend: 06.30-07.30 uur (1 uur)
Middag: 18.00-18.30 uur (0,5 uur).
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Flexibele dagopvang
Werkt u op wisselende dagen en tijden, dan biedt Hoera de mogelijkheid flexibele
dagopvang af te nemen. Flexibele dagopvang is opvang op werkdagen tussen 06.30 en
18.30 uur. Bij flexibele dagopvang sluit u met Hoera een contract af voor het aantal uren
opvang per week of per maand dat u verwacht nodig te hebben. U geeft vervolgens
minimaal 10 werkdagen van te voren door wanneer Uw kind naar Hoera komt. Deze
gereserveerde uren worden in rekening gebracht.
Uit pedagogische overwegingen brengt u uw kind minimaal 3 uur per keer. Het kleinste
contract dat u bij flexibele opvang kunt afnemen is dus 3 uur per week of 13 uur per
maand. Per half jaar (januari t/m juni en juli t/m december) worden de uren dat uw kind
aanwezig is geweest opgeteld. De eventueel teveel gebruikte uren worden achteraf in
rekening gebracht. Er worden geen uren gecrediteerd.
Onder flexibele dagopvang verstaan we tevens alle dagopvang die niet onder reguliere
dagopvang valt, dus ook plaatsing in alleen even of oneven weken.
Voor flexibele dagopvang betaalt u een toeslag bovenop het standaarduurtarief.
2.2. Peuterprogramma (2-4 jaar; voorheen peuterspeelzaal)
Bij Hoera Baarlo kunt u er natuurlijk voor kiezen uw kind alleen tijdens het
peuterprogramma te laten komen (zoals voorheen in de peuterspeelzaal).
Gedurende schoolweken wordt er elke werkdag ’s ochtends een gestructureerd
peuterprogramma aangeboden.
De ochtend is van 08.30-12.00 uur; u kunt uw kind brengen tussen 08.15 en 08.30
uur, en ophalen tussen 12.00 en 12.15.
Als uw kind deelneemt aan het peuterprogramma, kunt u kiezen voor een extra ochtend
peuterprogramma per week. Hiervoor wordt dan 3,5 uur extra in rekening gebracht
tegen het reguliere tarief.
Bij Hoera Baarlo kunt u kiezen voor het peuterprogramma alleen gedurende de
schoolweken (40 weken per jaar) of gedurende het hele jaar (52 weken per jaar).
2.3. Buitenschoolse opvang ‘BSO Hoera Baarlo’
BSO Hoera Baarlo biedt 40 schoolweken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale
feestdagen) voor- en na schoolse opvang. In schoolvakanties, op schoolvrije dagen en
studiedagen is BSO Hoera Baarlo de gehele dag geopend.
U kunt bij BSO Hoera Baarlo kiezen voor:
Reguliere of flexibele BSO voor 40 schoolweken per jaar



Reguliere BSO: hierbij neemt u 40 schoolweken per jaar op dezelfde
dag(del)en voor- en/of naschoolse opvang af;
Flexibele BSO: hierbij neemt u een x aantal uren per week of maand BSO af.
Deze kunnen per kalenderhalfjaar flexibel ingezet worden.

2.4. Strippenkaart
Opvang tijdens schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen
Opvang in schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen wordt altijd
betaald met strippen; dus ook als u gebruik maakt van BSO heeft u een
strippenkaart nodig.
Een strippenkaart kunt u afnemen naast BSO, maar u kunt er ook voor kiezen om
alleen een strippenkaart af te nemen.
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BSO Hoera Baarlo stelt voor schoolvakanties een gevarieerd, leuk en educatief
vakantieprogramma samen. Dit programma ontvangt u tijdig voor aanvang van
de schoolvakantie per mail.
Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/ schoolvrije dag/
studiedag geeft u schriftelijk bij BSO Hoera Baarlo door op welke dag(del)en u
opvang nodig heeft (ook als u al BSO afneemt!), u bent dan verzekerd van plek.
Hierbij bent u niet gebonden aan de vaste dagdelen waarop u eventueel al BSO
afneemt, uw kind kan dus in schoolvakanties elke dag komen.
Later opgeven dan 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/
schoolvrije dag/ studiedag kan, maar dan kan uw kind alleen komen als er plek is
in de groep.

3.

Openingstijden




Hoera Baarlo is 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale feestdagen*)
geopend van 06.30-18.30 uur.
Het peuterprogramma op deze locatie wordt het hele jaar, elke ochtend van
08.30-12.00 uur, aangeboden. U kunt kiezen voor een contract voor 40 óf 52
weken per jaar.
BSO Hoera Baarlo is 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale
feestdagen*) geopend van 06.30-18.30 uur.

*Op algemeen erkende feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstmis,
Nieuwjaarsdag en om de vijf jaar op Bevrijdingsdag, 5 mei) is Hoera gesloten. Op 24 en 31
december sluiten alle locaties om 17.00 uur. Onze uurprijs is hierop afgestemd.
Tijdens vakanties en op dagen als carnavalsmaandag, enz. zijn niet altijd alle locaties
geopend; u hoort tijdig welke locaties wel/ niet geopend zijn. Uiteraard kunnen alle
kinderen op een van de geopende locaties terecht.
4.

Samenwerking met onderwijs

In de kern Baarlo zijn drie basisscholen, te weten; de Bolleberg, Panta Rhei
en de Omnibus. De Bolleberg en Panta Rhei behoren bij de onderwijsstichting Kerobei,
de Omnibus behoort tot de onderwijsstichting Akkoord. Hoera kindercentra staat open
voor een intensieve samenwerking met alle drie de basisscholen. Ons uitgangspunt in
deze samenwerking is te werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn waarbij het
welbevinden van de kinderen voorop staat.
5.

De groepen

5.1. Babydreumesgroepen
Het dagritme, zoals slaap- en voedingsmomenten van de baby/dreumes worden
afgestemd op het dagritme zoals ouders dat thuis hanteren. Kinderen eten ‘s ochtends en
’s middags fruit; dit gebeurt meestal rond 09.30 en 15.30 afhankelijk van de slaaptijden.
Kinderen krijgen dan ook iets te drinken en een soepstengel of cracker. Rond 11.30 uur
wordt er een broodmaaltijd genuttigd.
Tussentijds vinden er activiteiten plaats afgestemd op de leeftijd en het
ontwikkelingsniveau van een kind, bijvoorbeeld een snoezelactiviteit, boekje lezen,
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knutselen, beweegkriebels, wandelen, enz. Verzorgingsmomenten worden optimaal benut
voor individuele aandacht; tijdens het verschonen worden handelingen benoemd en vindt
er interactie plaats.
Het VVE thema van de locatie wordt ook in deze groep aangepast aan de leeftijd van de
kinderen; in de ochtend wordt er voorgelezen en is er een spel- of knutselactiviteit
rondom het thema, tijdens het middag programma wordt er een bewegingsactiviteit met
de kinderen gedaan.
5.2. Peutergroepen
In alle peutergroepen wordt er ieder dagdeel een gestructureerd peuterprogramma
aangeboden. We werken met het gecertificeerde VVE-programma Uk & Puk.
De pop Puk staat centraal tijdens het programma en er wordt gewerkt aan de hand van
thema’s. Ouders worden vooraf via een nieuwsbrief geïnformeerd over het nieuwe
thema. Er staat een thematafel in de groep, die dagelijks wordt aangevuld met spullen
die het thema verder aankleden en het thema verdere diepgang kunnen geven. Zo
herkennen ouders en peuters duidelijk het thema voor die periode.
De activiteiten die worden aangeboden hebben betrekking op de sociaal-emotionele
ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, enz.. Het
aanbod van activiteiten en spelmateriaal sluit aan bij de leeftijd en het
ontwikkelingsniveau van ieder kind. Peuters van 3,5 jaar krijgen bijvoorbeeld een
prikactiviteit aangeboden, terwijl peuters van 2 jaar mogen scheuren. Er wordt
gedifferentieerd binnen het activiteitenaanbod in de groep die past bij de leeftijd,
ontwikkelingsniveau en de belangstelling van het kind. Binnen het peuterprogramma
wordt ook ingespeeld op individuele leermomenten van de kinderen.
5.3. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Hoera Baarlo is een VVE locatie; VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. De JGZ
bekijkt als een peuter 2 jaar en 2 maanden is (aan de hand van een aantal criteria) of
het kind een VVE-indicatie krijgt. Met die indicatie krijgen de kinderen de kans om 4
dagdelen peuterprogramma te volgen tegen een gereduceerd tarief. Pedagogisch
medewerkers doen gerichte activiteiten om het kind met een VVE-indicatie te stimuleren.
Voor deze kinderen is er bovendien, indien nodig, een aangepast programma zodat ieder
kind de best mogelijke voorbereiding op de basisschool heeft.
VVE extra dagdeel
Hoera Baarlo biedt in samenwerking met de gemeente, kinderen met een VVE-indicatie,
indien wenselijk, een 4e dagdeel aan. Op een vaste ochtend in de week wordt in een klein
groepje extra aandacht geboden aan deze kinderen met voor ieder kind een eigen
handelingsplan om hen extra te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het kleine groepje
biedt deze kinderen meer veiligheid waardoor ze vrijer en makkelijker spelenderwijs
leren.
Overdracht
Alle kinderen worden gevolgd door middel van het observatie- en registratie instrument
Kijk!. Kijk! is opgebouwd vanuit ontwikkelingslijnen en mijlpalen. Betrokkenheid en
basiskenmerken van kinderen zijn de pijlers van Kijk!. Medewerkers houden regelmatig
de ontwikkeling van de kinderen bij in de observatieklapper en op afgesproken
registratiemomenten wordt een compleet beeld van een kind uitgewerkt.
Het Kijk! observatie instrument wordt één keer per jaar met de ouders besproken. Zij
geven toestemming tot overdracht naar de basisschool. Het registratieformulier wordt als
het kind bijna 4 jaar is overgedragen aan de basisschool. Bij Hoera Haelen betreft het
altijd een warme overdracht, ongeacht of het een kind met een VVE indicatie is of niet.
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5.3. BSO Hoera Baarlo (VSO en NSO)
De BSO kinderen bij BSO Hoera Baarlo zijn verdeeld in overzichtelijke groepen; ieder
kind weet dus altijd vooraf in welke groep het thuishoort. Deze duidelijkheid is zeker voor
de jongste kinderen van groot belang.
Nadat alle kinderen in hun eigen groep zijn, verloopt de middag volgens een duidelijke
structuur. Er wordt eerst gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Daarna volgen de
activiteiten van de dag, waar de kinderen aan mee kunnen doen. De pedagogisch
medewerkers zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod en er is ook veel
ruimte voor buitenspelen.
5.4. Buitenschoolse Activiteiten (BSA), samenwerking met PadXpress
Bij BSO Hoera Baarlo is het tevens mogelijk om deel te nemen aan diverse buitenscoolse
activiteiten die in samenwerking met PadXpress worden aangeboden.
PadXpress is een samenwerking tussen de basisscholen, de buitenschoolse opvang van
Hoera kindercentra, Cultuurpad, de Gemeente Peel en Maas.
PadXpress heeft een breed aanbod aan naschoolse activiteiten. Met PadXpress wordt aan
alle kinderen de mogelijkheid geboden om tegen een aantrekkelijk tarief workshops,
lessen en/of activiteiten te volgen op het gebied van sport en spel, theater, dans,
muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur.
Indien uw kind op de dag waarop de activiteit plaatsvindt al gebruik maakt van de BSO
van Hoera kindercentra kan hij/zij gratis aan de activiteit van PadXpress deelnemen. Op
andere dagen dient u hiervoor een vergoeding te betalen. De BSO biedt ook een aantal
activiteiten aan binnen het PadXpress programma.
Via de basisschool wordt u geïnformeerd over de activiteiten die bij PadXpress gepland
staan en hoort u hoe/ waar u uw kind kunt aanmelden.
5.5. Zwemarrangement
Bij BSO Hoera Baarlo is het ook mogelijk om gebruik te maken van het
zwemarrangement. Na een beker vruchtensiroop, fruit en een koekje, gaan de
deelnemende kinderen samen naar zwembad de Wisselslag in Blerick. Tijdens het
zwemles-arrangement kunnen kinderen in BSO tijd hun A-, B-, of C-diploma proberen te
halen. Dit spaart ouders/ verzorgers veel tijd en het is voor de kinderen bovendien heel
gezellig en vertrouwd om samen met de BSO vriendjes naar de zwemles te gaan.
De zwemlessen worden wekelijks aangeboden op dinsdagmiddag, tijdens schoolweken.

6.

Communicatie met ouders

Informatie voor ouders wordt altijd via de mail verstrekt. Middels een nieuwsbrief
die wordt gemaild, worden ouders geïnformeerd over wijzigingen, nieuwtjes en
thema’s van de groepen.
Indien er tussendoor zaken zijn waarvan we u op de hoogte willen stellen, of als er
belangrijke informatie is vanuit de centrale organisatie van Hoera, zullen we dit
ook doen via de mail. De nieuwsbrieven zijn ook altijd ter inzage in de groep.
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7.

Contactgegevens

Hoera Baarlo
Hertog van Gelrestraat 47
5991 BN Baarlo
Baby/dreumesgroep 'Bert & Ernie'
06-553 26 500
Baby/dreumesgroep 'Jip & Janneke'
06-553 26 500
E: baarlo@locatie.hoerakindercentra.nl
Registratienummer LRKP: 209534709
Peutergroep 'de Vliegers'
06-464 37 447
Peutergroep 'de Ballonnen'
06-464 37 443
Peutergroep 'de Vlinders'
06-464 37 420
E: peutersbaarlo@locatie.hoerakindercentra.nl
Registratienummer LRKP: 209534709
BSO Hoera Baarlo
Hertog van Gelrestraat 47
5991 BN Baarlo
T: 06-46437420
E: bsobaarlo@locatie.hoerakindercentra.nl
Registratienummer LRKP: 127510461
Clustermanager Hoera Baarlo
Marion Oomen
T: 06-49935671
E: m.oomen@hoerakindercentra.nl
Assistent leidinggevende dagopvang Hoera Baarlo
Carool Keulards
T: 06-52418416
E: c.keulards@sr.hoerakindercentra.nl
Assistent leidinggevende BSO Hoera Baarlo
Jill Delmee
T: 06-54335374
E: j.delmee@sr.hoerakindercentra.nl
Oudercommissie Hoera Baarlo
E: baarlo@ouder.hoerakindercentra.nl
Directeur Hoera
Rudie Peeters
T: 06-47165558
E: r.peeters@hoerakindercentra.nl
Servicepunt Hoera
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
T: 077-3589797
E: info@hoerakindercentra.nl
Website Hoera www.hoerakindercentra.nl. Volg ons ook op facebook en Twitter.
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