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Van:  Yvonne Weikert (lid sinds 15 februari 2016) 

 

Aan:  Sandra Leijssen (lid sinds jaren), 

 Rian Mulder (lid sinds 7 december 2015),  

Chantal Reijnders (lid sinds 28 januari 2015), 

Bianca Voncken (lid sinds 15 februari 2016), 

Erik Baas (lid sinds 26 september 2016) 
 

 

Notulen vergadering OC locatie Haelen, dd. 26 september 2016. 

 

Aanwezig: Sandra, Chantal, Erik en Yvonne 

Afgemeld: Bianca en Rian 

 

1. Opening 

Sandra opent  de vergadering en heet allen van harte welkom. 

Er wordt even een voorstelrondje gedaan omdat we Erik als nieuw lid mogen 

verwelkomen. Verder wordt er besproken dat Sandra vanavond de vergadering leidt 

omdat er momenteel geen voorzitter is. Erik geeft aan dat hij deze taak in de 

toekomst op zich zou willen nemen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt goedgekeurd. 

De activiteitencommissie gaat geen apart e-mailadres aanmaken maar gebruikt voor  

          het communiceren van activiteiten het OC adres. 
 

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd.  

Terugkoppeling schooltijden: Er wordt opnieuw met de ouders overlegd over het soort 

rooster, te weten 5 gelijke dagen of continu. Daarna volgt er een enquête. De ouders 

van toekomstige basisschoolkinderen (nu 2 t/m 4 jaar) krijgen geen echte stem maar 

wel een advies stem. Dit geheel wordt nog voor de kerstvakantie afgerond. Start van 

het nieuwe rooster zou dan zijn in schooljaar 2017-2018.  

 

4. Aktielijst 

  Er worden 3 nieuwe punten toegevoegd;    

 Er moet gezocht worden naar een nieuw oudercommissielid om de BSO te 

vertegenwoordigen. 

 

 Sandra neemt het mailbeheer zolang op zich totdat we officieel een nieuwe voorzitter 

hebben.  

 

 Sandra mailt aan alle leden de info over schooltijden door. 

 

 In de volgende nieuwsbrief wordt vermeld dat er een auto-reply is ingesteld op het e-

mail adres van Hoera. Dit is ingesteld zodat de ouders nu kunnen verifiëren dat hun 

mail in goede orde ontvangen is. 
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5. Mededelingen 

a. OC 

Geen bijzonderheden. 

 

b. Hoera 

 

1. Activiteiten aanbod BSO Haelen 

Bij Hoera wordt vanaf heden nog meer ingezet op gezondheid en 

sportiviteit. Zo zijn de tussendoortjes aangepast naar meer groente en 

fruit, yoghurt en liga ipv soepstengels en koekjes etc. 

Ook hebben de kinderen nu de hele dag toegang tot watertappunten. 1 

met kraanwater en 1 met kraanwater en schijfjes citroen. 

Verder is er een nieuwe leidster aangenomen die gekwalificeerd 

gymlerares is en daarom ook uitgebreid gebruik mag maken van alle 

toestellen in de gymzaal. 

 

2. Tarieven 2017 

De nieuwe tarieven voor 2017 zijn bekend en worden medio oktober 

met de ouders gecommuniceerd. Met de wijzigingen op overheidsniveau 

in acht genomen zullen de meeste gezinnen komend jaar onder de 

streep goedkoper uit zijn. 

 
 

6. Rondje langs de locaties 

a. ’t Vlinderke 

Leuke leidsters, complimenten! 

a. ’t Keverke 

Geen opmerkingen 

c. ’t Hommelke 

Geen opmerkingen  

d. BSO Haelen 
Geen opmerkingen  

 

7.  Onderwerpen en datum volgende vergadering  

De afspraak voor de volgende vergadering: 

Donderdag 15 december om 19.30 

Locatie bs de Leerlingst. 

 Onderwerpen:  

 Nader te bepalen 

 

8. Sluiting 

Sandra bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
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Aktielijst OC locatie Haelen 

 
NR Actie Wie Gereed per Status 

47 nieuw oudercommissielid 

BSO zoeken 
 

SL 15 december  

48 Mailbeheer SL en 
Activiteiten 
commissieleden 

Zolang er nog 
geen nieuwe 
voorzitter is. 

 

49 Info schooltijden doormailen 
aan alle OC leden 

 

SL zsm  

50 
 

In de volgende nieuwsbrief 
vermelden dat er een auto-
reply is ingesteld op het Hoera 

e-mailadres 

SL Volgende 
nieuwsbrief 

 

 

 

 




