
 
 
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera Kindercentra 
 
Grathem, 2 maart 2016 
 
Aanwezig:  Sandra Leijssen (voorzitter) Hoera:  s.leijssen@hoerakindercentra.nl 
  Chantal Smeets   Grathem chantalpascal@kpnmail.nl 
  Marianne Wijen (notulist) Ell  wijen78@hotmail.com 
 
Kopie:  Ed Smolenaers   Grathem wca_smolenaers@hotmail.com 
  Cindy Walther   Ell  fam_walther@hotmail.com 
  Frederika Hoeben  Ell  b.hoeben@kpnplanet.nl 
  Michelle Stappers  Ell  michellestappers@hotmail.com 
 
 
Agenda:   
   
1. Opening: Helaas zijn er een aantal zieken waardoor er wat minder mensen aanwezig waren op 

de vergadering. 

 

2. Vaststellen Agenda: Geen andere agendapunten dan van te voren al waren vastgesteld. 
 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering: 

Aanvullingen naar aanleiding van doornemen notulen d.d. 9 december 2015.  

o Speelplaats Ell: De verplaatsbare bloembakken zijn klaar. Alleen de buxus haag moet nog 

doorgetrokken worden. Zodat er een natuurlijke afscheiding komt tussen de grote 

speelplaats en de kleine peuterspeelplaats.  Bij de ingang van de school is er een hek 

kapot waarvoor al een nieuwe aanvraag is gedaan bij de gemeente.  

o De nieuwe mailadressen van de oudercommissie zijn doorgeven door Sandra.  In 

Grathem zijn geen problemen. Marianne heeft geprobeerd in te loggen op het mailadres 

van Ell maar dit lukte helaas niet. Sandra gaat kijken waaraan dit kan liggen.  

o Ontwikkelingen in gemeente Leudal en Hoera: Subsidies 2014 en 2015: zijn afgehandeld 

met de gemeente. Er zijn nog wel vragen over 2016 en deze worden later in de 

vergadering besproken.  

o Sandra gaat het laatste inspectierapport van Grathem en Ell nog doorsturen. 

 

4. Mededelingen:   

A. Ouderencommissie: 

 Ontvangen mail/berichten van ouders: Zowel Chantal en Marianne hebben geen 

berichten of mails ontvangen.  

 Hoera is hard op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissies in Grathem, 

Kelpen en Ittervoort. Vooral in Ittervoort is dit extra van belang aangezien hier veel 

gaat veranderen. Chantal kent wel wat mensen in Grathem die ze heeft benaderd. 
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Sandra gaat kijken of ze interesse hebben. Daarnaast probeert de leiding ook wel 

ouders te benaderen maar dit blijkt toch heel moeilijk.  In 2015 heeft Hanneke ook 

aangehaald dat er op locaties met minder dan 50 kinderen ook andere manieren zijn 

om ouders te informeren dan via een ouderencommissie. Grathem en Kelpen zijn 

zeker met minder dan 50 kinderen. Voor Ell en Ittervoort is dat maar de vraag. 

Sandra gaat kijken of dit een optie is.  

 Thema-avond Kinder- EHBO. Marianne heeft navraag gedaan in Ell bij Peter Huyskens 

maar in Ell is er geen EHBO vereniging en hij verzorgd geen cursussen. Marianne 

heeft bij een ander bedrijf informatie opgevraagd maar helaas nog niets ontvangen. 

Sandra heeft contact opgenomen met Pascal Brentjens (www.EHBOpascal.nl) Deze 

wil wel een avond organiseren als introductieavond waarin hij 3 onderwerpen uit 

licht. De site ziet er erg goed uit dus is besloten om te proberen of hij de avond kan 

verzorgen.  De 3 onderwerpen die we zouden willen uit lichten zijn: verslikking, 

brandwonden en hulp bij kleine ongelukjes (schaafwond, vinger tussen de deur) Er is 

een opzet voor een uitnodigingsbrief gemaakt door Marianne. Voorstel voor datum 

cursus is 18 mei. Sandra gaat kijken of dit voor de andere leden van de 

ouderencommissie en Pascal Brentjens uitkomt. 

 

B.  Hoera: 

 Ontwikkelingen tussen gemeente Leudal en Hoera: Hoera en de gemeente zitten nu 

in een overgangsfase van jan/juni. Vanaf juli gaat de nieuwe subsidieregeling in. 

 8 maart is er een gesprek tussen de gemeente, Hoera en SPOLT over nieuwe 

subsidieregeling vanaf juli 2016.  Sandra houdt ons verder op de hoogte.  Daarnaast 

zal de VVE lokacties uitgebreid moeten worden. De medewerkers krijgen scholing 

aangeboden voor niveau 4 en Puk en Ko scholing (voor VVE). 

 Geschillencommissie: Hoera is nu aangesloten bij een geschillen commissie. Sandra 

gaat hier nog meer informatie over doorsturen met o.a. adressen.  

 Jaarverslag 2015: Chantal is nog mee bezig. Er is iets mis gegaan in het doorsturen 

van de notulen van Marianne naar Chantal. Marianne heeft nu het goede mailadres 

en gaat dit nogmaals proberen.  

 
5. Rondjes langs de locaties: Bij een aantal scholen is er gekeken of er behoefte is bij ouders voor 

andere scholtijden. Dit kan ook weer invloed hebben op de naschoolse-opvang aangezien dit 

deze dan ook vroeger  begint als de school eerder klaar is. In Grathem bleek na de 

behoeftepeiling dat ouders geen interesse hadden in vervolg onderzoek. In Kelpen en Ell was 

deze behoefte er wel. Er zijn nu werkgroepen gemaakt die andere schooltijden verder aan het 

onderzoeken zijn a.d.h.v. 2 modellen (continurooster en 5-gelijke dagen model). Uiteindelijk 

volgt er een enquête waarbij ouders kunnen stemmen voor de huidige schooltijden of een ander 

model.  

 Grathem: Voor Chantal lastig om te bepalen of er nog opmerkingen zijn vanuit ouders of leiding 

aangezien ze op dit moment geen kinderen heeft bij Puk en Muk. 

 Ell: Marianne heeft ook geen kinderen meer bij Puk en Muk en het is dan ook onbekend of hier 

nog opmerkingen waren.  Vanuit de BSO zijn er verder geen opmerkingen behalve dat er een tijd 

geleden een optie is gedaan voor eventueel een keer een vriendje mee te laten nemen om meer 

ouders warm te maken voor de BSO.  



 Ittervoort: - 

 Kelpen: Waarschijnlijk gaat deze peutergroep dicht aangezien er volgend schooljaar maar 1 

peuter is en het er ook naar uit ziet dat er geen nieuwe peuters bij komen.  

Sandra gaat hierover in gesprek met SPOLT. 

 

 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering: woensdag 11 mei om 20:00 uur locatie Ell 

waarin we zeker nog even de Thema-avond moeten behandelen.  

 

7. Sluiting/Rondvraag: Chantal en Marianne hebben verder geen opmerkingen. 


