
 
 
 
Oudercommissie locatie Heythuysen 
ocheythuysen@hoerakindercentra.nl 
 
 

 
Notulen OC Hoera Heythuysen 

 

Aanwezig:  Esther Pelsser, Maud Laeven, Wendy van Lier 

  Joke Raijmakers, , Chantal de Jong 

Afwezig: Debbie De Jong 

 

d.d. 14 april 2016 aanvang 20:00 uur, 

 

 

1. Opening 

Voorstellen Chantal 

 

2. Vaststellen agenda 
Geen aanvullingen 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

goedgekeurd 

4. Aktielijst  

Zie aktielijst onderaan. Afgerond 

 

5. Mededelingen/agendapunten 

6.  

Oudercommissie 

 Ontvangen mail/berichten van ouders => email van 1 ouder waarin wij in de CC zijn 

meegenomen aangaande de nieuwe  flexibele uren. Dit wordt door Sandra opgepakt. 

 Roulerend voorzitterschap (wie neemt het stokje over?) => Maud en Wendy pakken 

dit gezamenlijk op. 

 Taken OC (wat doen we wel/niet?). bij vertrek van een medewerker (wordt er namens 

de OC voor max. eur 10,00. Liever geen bloemen daar Hoera dit al verzorgt. Bij 

geboorte evt. een kaartje. 

 Aanpak/taakverdeling activiteit 2016 => in juli dag van de leidster afstemmen, in 

november lampiontocht. Draaiboek van Haelen stuurt Sandra door. Ook in juli 

afstemmen 

 Contact achterban => rond de tafel zitten met ouders van over diverse zaken van 

gedachten te wisselen. Voorstel is om een OC vergadering openbaar te maken dan 

kunnen ouders die daar behoefte aan hebben aansluiten. Najaar gaan we dit plannen. 

 

Hoera 

Sandra 

- Ontwikkelingen Leudal (Kelpen en Ittervoort) => Geen aanwas bij 

peuterprogramma Kelpen. Na de vak. Nog maar 1 peuter. Is 

onrendabel. Op termijn zal dit stopgezet gaan worden. Ittervoort 

dagopvang Humanitas gaat stoppen. Hoera gaat kijken of zij dit 

kunnen invullen al dan niet met peuterprogramma combineren. 

Onderzoeksfase. 

- Uitkomst enquete schooltijden => mailing is reeds door school 

verstuurd. Huidige schooltijden blijven gehandhaafd. 

- PADXpress => erg goed ontvangen.  

- Bespreken en goedkeuren concept jaarverslag 2015 => 

goedgekeurd. 

- Afscheid Joke en Daisy => worden beiden met een attentie bedankt. 
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7. Rondje langs de locaties 
a. de Molletjes (0-4 jr)  niets 

b. De Rakkertjes (2-4 jr)  niets 

c. de Belhamels (2-4jr peuterprogramma)  niets 

d. BSO Heythuysen (4-13 jr)  buitenspeelcontract is vanaf 8 jaar. Voorstel is nu om 

dit vanaf een bepaalde groep te doen. Daarnaast is de poort nu aan de zijkant 

open wat onwenselijk is. Dit is wegens Spolt. Dat is hun ingang. Sandra gaat 

kijken wat hier aan te doen is ivm veiligheid. 

 

8. W.v.t.t.k. 

Fotocollage aanpassen. Foto’s aanleveren bij Wendy. 

 

 

9. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

7 juli om 20.00 locatie ntb. 
 

10. Sluiting 

 

 

 

Aktielijst: 

 

1. 3e donderdag september: dag van de leidster 

2. Lampiontocht november 

3. Najaar openbare OC vergadering opzetten. 

4. Ondertekenen oudercommissiereglement. 

 

 
 


