
 
 
Oudercommissie locatie Heythuysen 

heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl 
 

 

Van: Chantal Reijnders  
  
Aanwezig:  Wendy van Lier, Christel Holthuijsen, Chantal Reijnders, Sandra 
Leijssen, Kawtar Berrehili, Jacqueline van Lier 
 
 

vergadering OC locatie Heythuysen, d.d. 4 februari 2020 aanvang 19:30 uur,  

Locatie: de Neerakker  
  

• Opening   
  

• Vaststellen van agenda: geen aanvullingen  
  

• Notulen vorige vergadering: goedgekeurd 

  
• Aktielijst:  

• Poster oudercommissie: Chantal levert een recente foto aan waarna de 
poster zal worden aangepast. 
• Activiteit voorjaar 2020: zomerfeest: activiteit wordt gepland voor 19 juni, 
16.30-19.00 uur.  Deze datum is nog onder voorbehoud van samenloop met het 
zomerfeest locatie Ittervoort. De OC komt samen op 24 maart, om 19.30 uur om 

dit verder uit te werken. 
  

• Mededelingen  
• Oudercommissie  

• Ontvangen mail/berichten van ouders: geen berichten   
• Hoera  

Sandra  
• Aanbod VVE / peuterprogramma vanaf aug 2020 

Door een wetswijziging vanaf augustus 2020 krijgen VVE-kinderen 
vanaf dan een indicatie voor 16 uur per week. Het peuterprogramma 
zal daarom aangepast worden naar 4 dagdelen van 4 uur. Voor het 
personeel verandert er niets. Afwachten is nog of door alle kinderen 
met een VVE-indicatie daadwerkelijk van alle dagdelen gebruik zal 
worden gemaakt. Bij de gemeente is de vraag neergelegd hoe 
hiermee zal worden omgegaan. 

• Inspectierapporten GGD 
Zijn helemaal in orde. 
• Voedingsbeleid 
Binnenkort wordt het voedingsbeleid herzien. Sandra vraagt hierover 
advies aan de OC. De OC adviseert: geen ranja meer aan te bieden 
maar thee en water, met uitzondering van feestjes en bijzondere 
aangelegenheden. Huidige praktijk van 2x per dag een fruitmoment 

handhaven. Sandra bespreekt de mogelijkheid om ook dagelijks 
groenten aan te bieden, de OC is hier voorstander van. Tot 1 jaar 
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krijgen de kinderen tarwebrood, oudere kinderen krijgen 
volkorenbrood. Hoera overweegt van bakker te wisselen (van 
Heerschap naar ’t Mikpunt). Broodbeleg is besproken. Sandra vraagt 
of het wenselijk is de peuters na 16:30 uur nog iets te eten aan te 
bieden zoals een cracker. De OC is voorstander. De OC adviseert bij 

het aanbod van eten bij de BSO om de ontbijtkoek weg te laten. 
Besproken wordt dat er dan wel een ander alternatief moet komen 
voor de kinderen die geen yoghurt willen. Lastig om een gezond 
alternatief te vinden. Geopperd worden rijstwafels of een 
volkorenkoekje. OC adviseert om ook bij de BSO geen ranja maar wel 
water, thee en fruitwater aan te bieden. 
Verder is opgevallen dat bij de BSO soms aan het eind van de middag 

bijvoorbeeld nog een grote pannenkoek wordt gegeten die de 
kinderen zelf hebben gebakken. De OC adviseert soepel met 
bakactiviteiten om te gaan, maar daarbij wel de porties en het tijdstip 
in de gaten te houden ivm het avondeten. 
• Jaarverslag 2019  
Chantal zal dit maken. 

  

• Rondje langs de locaties  
• de Molletjes (0 tot 2 jr)  
Verandering van de ruimte wordt als positief ervaren: afscherming en rust 
voor de jongsten en meer uitdaging voor de oudsten. Een vraag van de OC is 
of de aanwezigheid van slechts 1 tafeltje voldoende is. Positief ervaren wordt 
dat met de oudsten nu meer naar buiten wordt gegaan. 
• De Rakkertjes (2 tot +/-3 jr)  
Er zitten geen kinderen van OC-leden bij de rakkertjes. 

• de Belhamels (+/-3 tot 4 jr peuterprogramma)  
Wordt positief ervaren. Enthousiaste medewerkers. Soepele overgang naar 
school voor 4-jarigen. Ook deze groep gaat regelmatig naar buiten. 
Opgemerkt wordt nog dat helaas alleen ranja wordt aangeboden en geen 
water. 
• BSO Heythuysen (4-13 jr)  
Er zitten geen kinderen van OC-leden bij de rakkertjes. 

 
→ Wenselijk is om een nieuw OC-lid/nieuwe leden te werven aangezien er op 
dit moment geen OC-leden meer zijn met kinderen bij de rakkertjes of 
peuterprogramma/belhamels. Sandra zorgt daarom voor een bericht op 
ouderportaal en informeert bij de medewerkers wie van de ouders van deze 
groepen mogelijk interesse heeft. 

  
• Datum en onderwerpen volgende vergadering  
 21 april 19.30 uur 

  
•  Sluiting  

  
  
  

  
Aktielijst: poster, zomerfeest, werven nieuwe leden 

  

  
  
 


