
  

 

Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra  

  

Hoera Ell, Grathem, Ittervoort 23 mei 2018 

Aanwezig: Sandra Leijssen (voorzitter)Hoera:s.leijssen@hoerakindercentra.nl   

Cindy Walther Ellfam_walther@hotmail.com  

Michelle Stappers Ellmichellestappers@hotmail.com  

Marianne Wijen Ellwijen78@hotmail.com  

Carin Meuwissen Ittervoortcarinmeuwissen@ziggo.nl  

Kirsten Haaland Ittervoortkirstenhaaland@gmail.com  

Susan DerksIttervoortsusan.derks@gmail.com   

Nicolle Evers-DaemenGrathemdaemen.nicole@gmail.com  

Chantal SmeetsGrathemchantalpascal@kpnmail.nl  

Ferosée RamakersGrathemjapramakers@home.nl  

  

Afwezig:             Jolanda Gubbels Ittervoortjolanda.gubbels@gmail.com  

Kristel Gubbels-Daemen Grathemkristel.daemen@gmail.com  
              Kim Hanssen, clustermanager Hoera  

  

  

Agenda:  
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1. Opening:Fyrosée Ramakers-Kirandisch uit Grathem, wordt welkom geheten door de 
ouderenraad met een voorstelronde door iedereen.  

  

2. Vaststellen Agenda:  Er zijn geen extra agendapunten.  

  

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering (21-02-2018)Actiepunten vorig overleg:   

- Rainne Dalemans heeft  laten weten dat ze zich heeft teruggetrokken als lid van de 
oudercommissie Locatie Grathem.   

 De inloggegevens van Ittervoort zijn door Sandra doorgegeven dus deze kan nu 
gecheckt worden.   
 Concept jaarplanner is Cindy mee bezig.  [Symbool] Cindy  

 Introductiepakket naar oudercommissie Grathem . Cindy heeft dit besproken en 
formeel gevraagd aan Ron. Deze wil dit nu nog even niet delen omdat de procedure nog 
niet helemaal compleet is. Grathem verzoekt nogmaals wanneer het kan het dan te 
mogen inzien.   
 Het concept jaarverslag is verstuurd naar Cindy. Cindy is nog bezig met het 
jaarverslag maar dat komt deze week nog naar Sandra toe  

  

4. Mededelingen:  

1. Ouderencommissie:  

1. Ontvangen mail/berichten van ouders:   Geen mail ontvangen 
behalve de opgaven van de thema-avond in Ell. Marianne geeft wel aan 
dat op de site de mailadressen van de ouderencommissie niet te vinden 
zijn. -> Sandra gaat hier achteraan.   

2. Nieuwe leden oudercommissie Ell:  Nog geen nieuwe aanwas. 
Ondanks dat Sandra een mail heeft rondgestuurd. Misschien toch beter 
om persoonlijk  mensen te benaderen voor de ouderencommissie.   
Michelle geeft aan, dat ze na de zomervakantie stopt met de 
oudercommissie in Ell.  
Chantal en Nicole stoppen met de oudercommissie in Grathem. Zij zullen 
voor de zomervakantie nog een keer vergaderen om de taken ook over te 
dragen. --> Kim plant vergadering in voor locatie Grathem.    

B. Hoera:  

1. Nieuwbouw HIN:  Nog steeds geen definitieve locatie hiervoor. Er is de laatste tijd 
veel over te doen geweest in de pers. Via een extern onderzoeksbedrijf is gekeken 
naar de beste locatie voor de nieuwbouw van de school van Hunsel, Ittervoort, Haler 
en Neeritter. Uiteindelijk bleek de Kallerstraat in Hunsel  als beste locatie uit dit 



onderzoek naar voren te komen. Nu is er veel weerstand vanuit de dorpsraad van 
Ittervoort en Neeritter.  Er zijn verschillende Raadbijeenkomsten geweest en een 
petitie aangeboden. De commissie Sociaal van de Raad heeft zich over het voorstel 
gebogen en komt 29 mei met een definitief besluit. Kortom er zijn nog veel 
onduidelijkheden of het ook echt deze locatie gaat worden. Augustus 2020 is nog 
steeds de geplande datum voor de opening van het HIN.   

  

2. GGD inspectie Grathem 2018 : In maart heeft er een inspectie in Grathem plaats 
gevonden. Gelukkig waren er geen bijzonderheden.   

  

3. Werven nieuwe ouderencommissie leden Ell/Grathem. Hier is eerder op de 
vergadering al over gesproken. Afgesproken is dat ouderencommissieleden van Ell en 
Grathem mensen persoonlijk proberen te benaderen voor de ouderencommissie. 
Daarnaast lijkt het ons een goed idee om ook op de thema-avond hier extra aandacht 
aan te besteden en een sheet toe te voegen bij de prestatie om mensen er extra op 
attenderen.  Dit gaat Sandra regelen.    

  

4. Thema-avond 2018 op 6 juni in Ell vanaf 20:00 uur.  :  

1. Thema Hoog sensitiviteit.  

2. Gastspreker Maartje Coolen (kosten 60 euro)   

3. Voorwoord zal gehouden worden door Nicole Evers. Kristel Gubbels-
Daemen moest helaas werken en gelukkig wil Nicole dit weer voor ons 
doen.  

4. Michelle heeft op dit moment 25 aanmeldingen ontvangen. Sandra 
zal op facebook nog een melding maken. Daarnaast mag de ouderenraad 
van de scholen en de leidsters ook komen. Deze zullen hierover nog 
worden geïnformeerd.   

5. Cindy zorgt voor cake. Daarnaast zorgt Sandra voor koffie en thee.  Er is 
afgesproken dat wij om 19:00 uur aanwezig zullen zijn zodat we alles kunnen 
klaarzetten. Grathem zal iets later zijn op de thema-avond. Sandra vraagt voor 
digibord, watertap en extra stoelen bij Ivo.   

  

5. Rondjes langs de locaties:   

1. Grathem:    



Vraag vanuit ouderencommissie is wanneer Judith Pinxten uit dienst gaat. Sandra geeft aan 
dat de verwachting is dat ze rond 3 december gaat stoppen en dat dit door Judith zelf 
gecommuniceerd  gaat worden naar de groepen toe.   

Daarnaast is het verzoek om toch eens te kijken naar mogelijkheden voor BSO opvang op 
woensdag- en vrijdagmiddag. In het verleden zou hier geen vraag naar zijn maar volgens de 
commissieleden hebben zij andere verhalen gehoord. Er moeten minimaal 5 aanmeldingen 
zijn, voordat een dagdeel opengaat.--> Kim pakt dit verder op.  

Kim is samen met school bezig om te kijken naar de mogelijkheden voor een eigen BSO 
ruimte in Grathem. De BSO is hier flink gegroeid de afgelopen jaren.  

2. Ell:   

Jammer dat Nelly uiteindelijk toch weg gaat. Was aan het re-integreren maar merkte dat dit 
toch erg veel energie kosten dus uiteindelijk toch besloten om te stoppen.  

3. Ittervoort:   

Sanne is  20 weken zwanger. Dit was nog niet voor iedereen bekent. Sanne wil dit zelf aan de 
groep melden. Ze is in september uitgerekend en Hoera is nog op zoek voor vervanging. 
Sanne gaat na haar zwangerschapsverlof weer voor 27 uur aan het werk.   
  

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering:   

Woensdag  5 september in Ittervoort om 20:00 uur. En iedereen mag alvast nadenken 
over leuke ideeën voor de dag van de Leidster.   

 

7. Sluiting/Rondvraag:   
  

  Actielijst:  Door wie:  

1  De notulen van 23 mei 2018 doorsturen aan alle leden van de 
oudercommissie  

Marianne  

2  Cindy gaat jaarverslag doorsturen naar Sandra  Cindy  

3  Concept jaarplanner  Cindy  

4  Sandra gaat checken of de emailadressen van de ouderencommissies wel 
terug te vinden zijn op de site van Hoera.  

Sandra  

5  Introductiepakket naar oudercommissie Grathem als het mag.  Cindy  

6  Persoonlijk benaderen voor nieuwe leden voor de oudercommissie  Ouderencommisie Ell 
en Grathem  

 


