
 
 

Oudercommissie Hoera IKC Leuken 
Notulen vergadering dd. 30-01-2017 

 
Aanwezig: Anja Litjens (mama van Danique en Tijn, BSO) 

  Diana Nouwen (mama van Lana, peuterprogramma)  

  Patricia Pepels (mama van Casper, dagopvang en Floris, BSO)  

  Dana van den Boorn (mama van Liv en Yara, dagopvang) 

  Sigrid Seerden (clustermanager) 

Monique Heijnsdijk (assistent leidinggevende Hoera): 06 14580713  

m.heijnsdijk@puntwelzijn.nl  

 

Afwezig: Marja Daems (mama van Bram en Fleur, BSO) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Bespreken notulen vorige vergadering 

N.a.v. verslag: 

Punt 5: brengen en halen peuterprogramma: De pm-ers zijn hier alert op.  

 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen 

 

Overname in Peel en Maas 

In Peel en Maas is er een overname van een ander kindcentrum geweest. Omdat 

dit een te grote belasting is voor de clustermanager, is hier een extra manager 

voor aangenomen.  

 

Landelijke ontwikkeling rond verandering in PM-kind ratio’s:  

Baby’s: wellicht gaat de ratio van 1 op 4 naar 1 op 3. Op dit moment is dat niet 

100% zeker. Pm-ers op baby-dreumes groep binnen Hoera worden in 2017 

opgeleid tot babyspecialist.  

BSO-ratio vanaf 7 jaar: wellicht gaat ook hier de ratio veranderen van 1-10 naar 
1-12. Ook dit is nog niet definitief  

Dit heeft gevolgen voor bedrijfsvoering, maar de precieze impact is nog 

onduidelijk.  

 

IKC 

Bart en Sigrid volgen leergang directeur IKC . Over het IKC geeft Monique aan dat 

er steeds meer onderlinge contacten en samenwerking onderling zijn. Dat werpt 

zichtbare vruchten af. De ontwikkeling van het kind staat daarbij steeds centraal.   

 

4. Nieuws vanuit Hoera Weert 

 

Aanwezigheid Monique Heijnsdijk 

Monique sluit aan ter kennismaking voor locatie Leuken. 
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GGD inspectie 

21 februari komt de GGD aangekondigd i.v.m. nieuwe locatie. Wordt nadien 

besproken in OC en komt op de website.  

 

Puntjes op de i afwerking nieuwbouw 

Cijfercode slot komt op korte termijn. 

 

JOGG  

Gemeente Weert wil JOGG-gemeente worden: Jongeren op gezond gewicht. Hoera 

is partner in dit project.  

 

Advies van OC 

Vaste punten waar de OC advies mag geven: Prijsbeleid (oktober), aanpak VVE, 

openingstijden, voeding algemeen, pedagogisch werkplan (vooraf en achteraf): 
veiligheid, gezondheid. Klachtenregeling bij wijziging.  

Bespreking van deze punten spreiden we over het jaar.  

 

5. Nieuws van oudercommissie Leuken 

 

Te organiseren activiteiten 2017: 

Dinsdag 14 maart kinder-EHBO. Dana verzorgt presentatie: verstikken, 

verslikken, vergiftiging, kralen in neus/oren, koortsstuipen. Tijdsduur ongeveer 

een uur. Maximaal 40 personen. Uitnodiging moet voor de carnavalsvakantie uit. 

Aanmelden: via leuken@ouder.hoerakindercentra.nl  

Tijdstip 19.30-20.30 uur.  

Anja maakt uitnodiging 

  

 Aanbod CJG 

Monique heeft met CJG overleg gehad. Er is een divers aanbod beschikbaar waar 

Hoera gebruik van gaat maken, o.a. korte training Peuter in zicht, diverse 

workshops en ouderontmoetingsmomenten. Bij kinderdagverblijf krijgen pm-ers 

1e leerjaar van Programma Opstap en BSO krijgt leerjaar 2.  

 

Openingsfeest IKC 

24 mei is het openingsfeest IKC. De oudercommissie heeft hierin geen actieve rol.  

 

Jaarverslag oudercommissie 2016 

Dana maakt verslag. Voor 1 april gereed.  

 

6. Rondvraag 

- Diana geeft aan met de oudercommissie te stoppen per juli. Sigrid heeft 

aandacht voor werving nieuwe leden via intake nieuwe ouders en middels 

nieuwsbrief.  

- Parkeren op de ‘stoepstrook’. Er parkeren ouders op de strook. Het is niet 

geheel duidelijk wat de bedoeling is van deze strook. Voorkomen dat hier een 

parkeerprobleem ontstaat. Sigrid bespreekt dit met Bart.  

- VSO/BSO bij gastouder op woensdag: VSO/BSO op woensdag zit vol bij de 

gastouder. Geen mogelijkheid om IKC hiervoor te openen? Sigrid bekijkt de 

mogelijkheden nog eens.  

- Oc krijgt signaal dat er ouders rondleiding krijgen, terwijl er een wachtlijst is 

en men niet terecht kan. Heeft het dan wel zin een rondleiding te doen? Hoe 

omgaan met verwachtingen? Sigrid geeft aan dat ouders meestal in eerste 

instantie een rondleiding vragen en nog niet direct een dag aangeven. Indien 

dat wel gebeurt, wordt ook gecommuniceerd dat die betreffende dag vol is.  

- Een ouder is gestopt bij NSO omdat buitengewoon bij Scouting blijft.  
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7. Sluiting en plannen volgende vergadering 

Volgende bijeenkomst donderdag 20 april 2017, 19.30 uur. 


