
 
 

Notulen vergadering oudercommissie Weert, Locatie Leuken 

Datum en tijdstip: 09-12-2021 om 20:00 uur 

Vergaderd via Teams i.v.m. Coronamaatregelen 

 

Aanwezig; Esther, Suzanne, Cindy, Sandra en Katrien, Linda 

Afwezig met kennisgeving:  

Notulist: Esther 

 

1. Opening en mededelingen 

Cindy opent de vergadering die online gehouden wordt i.v.m. de geldende 

Coronamaatregelen.  

 

2. Bespreken notulen vorige vergadering  

 

Noodplan: wat te doen als er geen opvang meer is. Hier een stappenplan voor 

gemaakt worden. Is deze af? 

Er is een stappenplan gemaakt. Eerst wordt er gekeken welke medewerkers 

kunnen terugkomen. Is er geen andere optie worden ouders persoonlijk 

benaderd en wordt er samen gekeken naar eventueel alternatieve oplossingen.  

 

Covid  

Situatie Personele bezetting enorm nijpend. Veel ziekte, corona (quarantaine). 

De rek is eruit. MT gebrainstormd wat kunnen we doen. Kerst en Nieuw een 

week dicht? Medewerkers gepeild. Morgen wordt beslissing genomen of Hoera 

dicht gaat in de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Er kan compensatie gegeven 

worden, echter moet dit bij een regulier contract wel doorgegeven te worden bij 

de belastingdienst. Bij flex hoeft dit niet.  

Er is een mail door Rudi Peeters gestuurd naar oudercommissie om ons hierover 

te informeren. Morgen wordt er een beslissing genomen en ouders ingelicht.  

 

Reactie oudercommissie: Het is te begrijpen. Het is luxe dat Hoera zo vaak open 

is. Personeel moet ook voor gezorgd worden.  

Gaat dit een lange termijn oplossing worden? Is dit genoeg ademruimte voor het 

personeel.  

Hoera is bezig met werving van personeel. Inloopavond georganiseerd. 11 

personen zijn hiernaartoe gekomen. 5 gekwalificeerd en 6 interesse in BBL 

traject. In februari maart, starten er een deel nieuwe medewerkers. Sinds 20 

september jongsleden is er een personeel coach. Zij houdt zich bezig met de 

werving van personeel alsook met het verzuim en ziekte van personeel. 

 

 



Op leuken is de rust in personele bezetting vrij rustig. Steffie is ziek, herstellende 

covid en zwanger. Niet volledig op de groep. Personeel dat weg is, is vervangen. 

 

 

Op Laar is veel meer wisseling qua personeel, meer druk ervaren. Zij willen 

graag sluiting. Leuken is  vrij stabiel waardoor niet iedereen behoefte heeft aan 

sluiting in deze week. 

 

Er is gekeken  naar alternatieve oplossingen; noodopvang, eventueel één locatie 

openstellen voor de hele regio.  Echter is de vraag dan welke ouders mogen wel 

en welke niet gebruik maken van de noodopvang. Hier is moeilijk een eenduidige 

lijn in te trekken waardoor er toch nog druk op het personeel komt. 

 

In vakanties is bezetting van het kind groter dan voor covid. Afgelopen zomer 

vaak 100%. Met de kerstvakantie zijn nu minimale afmelding. Een reden 

hiervoor kan zijn dat ouders ook rust nodig hebben ivm hun werk. (denk aan 

zorg etc) Vandaar misschien minder afmeldingen in vakanties.   

 

Hoera heeft altijd belang van ouders voorop gesteld, maar nu is belang van de 

medewerkers noodzakelijk.  

 

Geldt deze sluiting ook voor gastouders? Hier is geen duidelijkheid over. 

 

Is er beschikking over zelftest? In het voorjaar wel. Overheid zegt nu dat kdv 

moet dit zelf aanschaffen. Regels zijn niet consequent en erg fluctuerend.  

 

Iedere ingang apart, ouders niet binnen zorgt voor rust. Bel is praktisch.  

Sommige ouders vinden het lastig/vervelend als medewerkers bellen dat kind 

opgehaald moet worden. Medewerkers kijken naar beslisboom en moeten ook 

hiernaar handelen. 0-4 jaar veranderd vaak niets, 4+ blijft veranderen. Maar 

beslisboom is erg wisselend ook voor 0-4 jaar..  

Medewerkers voelen zich veiliger. Dit komt ook doordat iedereen accepteert dat 

corona er is.  

 

Is er veel wachttijd voordat medewerkers getest kunnen worden (pcr). Er wordt 

weer met zelftesten gewerkt. Als zelftest positief is krijgen ze een sneltest. 

Eerder moesten ze ook nog door naar GGD teststraat. Mensen die in quarantaine 

zitten ivm positief huisgenoot moeten wel naar GGD. 

 

BSO lopen ouders soms nog naar binnen, het portaal in. Hier is een berichtje 

voor uitgezet naar ouders.   

 

 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen  (Sandra Leijssen) 

Geen nieuws 

  

4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra 

Leijssen) 

 



GGD inspectie: 

Goed inspectie. Dagopvang had een hectische dag, maar ze hebben het 

goed gedaan. GGD vorig jaar geen inspectie. Alles was goed, geen 

bijzonderheden.  

 

5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers  

- 

 

6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken 

Opa-oma dag medio april  

Moeilijk in te schatten wat kan en wat niet kan ivm corona maatregelen. In 

februari een nieuw overleg om te kijken wat we kunnen en mogen.  

 

Houten paaltjes op de speelplaats.  (school) 

Cindy: 2 jaar geleden dochter gevallen op de paaltjes, gat in hoofd met 

litteken. 2 weken later een vriendinnetje 5 melktandjes eruit gevallen.  

2 weken terug zoontje van paaltjes gevallen, litteken op neus.  

Medewerker BSO geeft aan dat het regelmatig gebeurd. Kan hier naar 

gekeken worden om deze paaltjes weg te halen, gezien het gevaarlijk 

blijkt te zijn voor de kinderen.  

 

Er zou een ongelukkenformulier ingevuld moeten zijn door medewerker. 

Sandra gaat dit checken bij medewerkers.  

Daarnaast heeft Sandra MT met school. Sandra neemt dit mee in de 

vergadering, waardoor het al op directieniveau ligt. Ze houdt Cindy op de 

hoogte of Cindy ook nog een melding zou moeten maken.  

 

Katrien: Bericht in de krant: zie corona 

 

Susanne: dagopvang: hout, paal kapot met vervangen worden. 

Leverancier klimtoestel, moet in het voorjaar nagelopen en onderhouden 

worden.  

 

Linda: Veel berichten geplaatst op de ouderapp. Meerdere apps, waardoor 

het veel is. Soms ook dubbel.   

 

7. Sluiting en plannen van volgende vergadering 

Volgende vergadering: donderdag 17 februari.  

Live of via team. 20.00 uur.  

 

Actiepunt: opa en oma dag 

 

Linda’s dochter wordt over een half jaar 2 waardoor er geen ouder meer 

uit de baby groep in de oudercommissie zit.  Sandra gaat een oproep doen 

vanuit oudercommissie.  

 

Het wordt prettig ervaren dat er een stabiele oudercommissie is.   


