
 
 

Oudercommissie Hoera IKC Leuken 
Notulen vergadering dd. 20-04-2017 19.30u 

 
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) 

  Marja Daems (mama van Bram en Fleur, BSO) 

  Danielle Hermans 

 

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

 

 

1. Opening en mededelingen 

Kennismaking Danielle Hermans (achtergrond Korein Kinderplein) 

Afscheid Diana Nouwen 

 

2. Bespreken notulen vorige vergadering 

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

- baby-dreumesgroep 1 op 3.  

Sept/okt: PM’ers op baby-dreumesgroep worden opgeleid tot babyspecialist. 

Verplichting baby mag max 2 gezichten zien. 

 

- BSO:  1 op 12 (leeftijd 7 jaar) 

 

- Verantwoordelijkheden: per kind- een mentor 

 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen 

- Zie punt 2 

- Tarief opvang moet omhoog vanwege de BKR van de baby’s, toeslag vanuit de 

belastingdienst gaat daarin zeer waarschijnlijk mee. 

 

4. Nieuws vanuit Hoera Weert 

Assistent leiding vacature 

- Monique, assistent leidinggevende heeft besloten te stoppen per 1 juli. Zij zal 

vanuit Punt Welzijn wel verbonden blijven aan IKC Leuken. 

Nu 36 uur Laar (2dgn) en Leuken (2dgn). Vacature is (eerst) intern uitgezet. 

Sigrid zal naar de achtergrond gaan, blijft eindverantwoordelijke. 

 

Voedingsbeleid 

- 1 van de kernwaarden: gezond (buitenspelen, voeding). Voeding is punt van 

discussie. Voedingscentrum advies gevraagd, meenemen in beleid. Richtlijn 

schijf van 5. Vraag of oudercommissie hierin advies kan geven.  

Besluit OC: 

-Dagopvang: Pindakaas eruit halen i.v.m. allergie. Geen smeerleverworst   

-BSO: wel pindakaas 

 -verjaardag snoepbeleid: peuters rozijnen (ipv baby),  baby (lange vinger) 



   tapkannen met water, aangevuld met citroen, komkommer, munt etc. 

 

Procedure: eerste besproken met OC, daarna krijgen ouders een brief waarin 

bovenstaande wordt vermeld. 

 

5. Nieuws van oudercommissie Leuken 

 

BSO 

Geen punten 

 

Dagopvang 

Breng/ haaltijden alle dagen gelijk trekken: 8.30u-12.00u? Nu wijkt de woensdag  

af. 

OC besluit: ouders navragen , briefje meegeven, of dit moet blijven of 

veranderen: 8.30u-12.00u of 8:45u-12.15u? 

 

6. Rondvraag 

 

 Evaluatie Kinder EHBO avond dd 14-03-2017 

 Lage opkomst, vraag waardoor?  

- Ouderavond 

- Dagopvang geen BSO ouder, BSO ouder heeft minder interesse (minder 

betrokken) 

Geslaagde avond voor de ouders die er wel waren. CJG geeft aan ook graag 

lezingen te willen geven. Communicatie via pedagogisch medewerker? 

Toekomst: app portal gaat komen (voorspelling januari, alleen HOERA) 

 

Codeslot toegangsdeur 

Code wordt door schoolgaande kinderen verspreid, meerdere ervaringen. Dit is 

met Bart opgepakt. Geen aandacht aan besteden, zwakt vanzelf af. 

 

Schoolfotografie Loes Mennen 

IKC Breed opgepakt, gaat nu naar 1 dag. Dit wordt volgend jaar opgepakt. Sigrid 

gaat na wie dit op gaat pakken. 

 

Naschoolse activiteiten icm NSO 

Dit had gecommuniceerd moeten worden. Dit wordt opgepakt voor andere 

activiteiten die nog gaan komen in de toekomst. 

 

GGD Rapport 

Nog niet binnen (Angelique de Graaf inspecteur). Nu ook gelet op luchtverversing. 

(Dit volgende vergading notuleren). Jaarverslag staat op de site. 

 

 

7. Sluiting en plannen volgende vergadering 

 

Volgende vergadering 

26 juni 2017 19.30u-20.30u 

 

Agendapunten volgende vergadering 

- Pedagogisch werkplan (Dana agenderen) 

- GGD Rapport 

 

Tot slot 24 mei Opening IKC Leuken 

OC heeft geen taken deze dag, vooral genieten! 

 


