
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 
 
Wanneer:  Maandag 5 maart 2018 | 20.30 uur |  
Waar:   Hoera Kloosterstraat 
Aanwezig:  Joyce Bouten, Nicole Philipsen, Janneke Absil, Inge Hesen en Petra Tielen 
 
 
1. Opening 
 
2. Verslag 8 januari 2018 (bijlage)  

Geen opmerkingen. 
 
3. Nieuwe groepsindeling n.a.v. kind volgend werken en verlengd peuterprogramma 

Babygroep 0 – tot moment een kindje gaat lopen 
Dreumesgroep 1,5 tot 2,5 jaar 
Peutergroep 2,5 tot 4 jaar 
Opmerking: 
Er komen echte babygroepen. De inrichting wordt vernieuwd. Het streven is per april te starten op 
structurele basis.  
De Liaan heeft een 3+groep. Hier wordt een verlengd peuterprogramma aangeboden. Als ouders het 
willen, kunnen kinderen vanaf 3 jaar hier naar toe. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de 
ontwikkelingsbehoefte van een kind. Er zal in alle groepen volledig kind volgend gewerkt worden. 

 
4. Stand van zaken verbouw Liaan en Kloosterstraat 

Vanuit oudercommissie waren er vragen m.b.t. de verwezenlijking van een ev. nieuw gebouw voor de 
Pas/Fontein en de verbouwing m.b.t. IKC de Liaan. Hierover is nog weinig concreet te melden. De 
plannen zijn er. Het doel is:  
ouders keuzemogelijkheid kunnen bieden m.b.t. het kiezen van een passende school; 
- De Pas/Fontein  Kloosterstraat (“Groene school”) 
- De Liaan (Dalton) 
Het ideaal plaatje van het PRISMA is dat beiden IKC zijn.  
De uitvoering van dit hele traject zal nog even duren. 
Vanuit de oudercommissie zijn er kritische opmerkingen geplaatst om bovenstaande te 
verwezenlijken (o.a. terugloop in leerlingenaantal / financieel haalbaar?). 
 

5. Stand van zaken Dalton 
Bij het Daltononderwijs werken pedagogisch medewerkers samen met leerkrachten. Dit begint 
vruchten af te werpen. Ze zijn nu Dalton in oprichting. In mei is de laatste bijeenkomst. Directrice 
Monique Heesbeen probeert zo snel mogelijk visitatie te realiseren om te kunnen certificeren. 
 

6. Inhoudelijke ontwikkelingen BSO 
Via nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden. Nieuw aanbod in de vorm van DOENkids.  

 
7. Beleid Veiligheid en Gezondheid (bijlage) 

Dit is goed gekeurd door de oudercommissie en blijft een cyclisch bespreekpunt bij de 
oudercommissie. 
 

8. Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 

 
9. Sluiting 

 
 
Volgende vergadering: Maandag 14 mei 20.15 uur, HOERA Kloosterstraat. 


