
Oudercommissie Hoera Helden 
 
Wanneer:  Maandag 9 oktober 2017 | 20.00 uur |  
Waar:   ’t Höltje 2, Helden 
Aanwezig: Joyce Bouten, Nicole Philipsen, Inge Hesen en Janneke Absil  (notulist)  
 
 
1. Opening 

Geen opmerkingen of aanvullingen op notulen vorige vergadering 
Dag van de leidster: attentie was in goede orde ontvangen! 
Notulen worden in het vervolg op de website geplaatst, zodat deze voor iedereen te lezen zijn. 

 
2. Ontwikkelingen Hoera Helden 

Hoera heeft geen peutergroep meer op BS de Pas (te kleine groepen, financieel niet 
aantrekkelijk), als de Pas gaat verhuizen naar Kloosterstraat, dan misschien wel weer meer 
dingen mogelijk. Ideeën vanuit Hoera zijn om kinderen van de BSO op leeftijd in te delen, en niet 
meer per school. (Liaan/Pas) Goed idee was onze reactie, leren ze weer meer kinderen kennen.  
 
Ook was onze reactie dat het aanbod op de BSO naschoolse opvang, te wensen overlaat. (Liaan) 
Mag meer schot inzitten om ook daadwerkelijk dingen te gaan doen. 
 
De ideeën zijn goed van Hoera, maar nu is het wel een kwestie om ze ook echt uit te gaan voeren 
en niet alleen maar bij woorden te laten! 
 
De sportzaal bij de Liaan wordt verbouwd. We merken dat onder ouders behoefte is aan 
duidelijkheid over de verhuizing van de Kloosterstraat naar de Liaan. Wellicht dat vanuit Hoera 
communicatie kan plaatsvinden over de planning. Nu laten weten naar de ouders toe, hoe lang 
deze ontwikkelingen nog gaan duren (verhuizen BS de Pas naar Kloosterstraat / verbouwing 
gymzaal) Gaat dit via Prisma? Gemeente?  
 
Hoe was de opkomst van de zindelijkheid avond? Weinig over gehoord. 
 
De invoering van het ouderportaal waren we graag graag eerder van op de hoogte gesteld. Wel 
een goed initiatief.  
 
Idee: een digitaal ideeënbus op de site van Hoera (per locatie), hier kunnen ouders via de site ons 
ook bereiken!  

 
3. Presenteren als oudercommissie 

Zijn we mee bezig! Inge stuurt dit door naar Petra. 
 
4. Planning vergaderingen 2017/2018 

Hoera ook even doorgeven wanneer hun vergaderdata zijn.  
 
Zelf al data gepland: maandag 8 januari 2018 
    Maandag 5 maart 2018 
    Maandag 14 mei 2018 
    Maandag 18 juni 2018 (reserve)  

 
5. Rondvraag 

- 
 
6. Sluiting 

- 


