
 
 
Oudercommissie locatie heythuysen: heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl 

 

Van: Christel Holthuijsen  

  

Aanwezig:  Wendy van Lier, Christel Holthuijsen, Chantal Reijnders, Sandra 

Leijssen, Jacqueline van Lier 

Afgemeld: Kawtar Berrehili, 

 

 

Vergadering OC locatie Heythuysen, d.d. 12 mei 2020 aanvang 19:30 uur,  

Locatie: Online via Microsoft Teams  

  

• Opening   

  

• Vaststellen van agenda: geen aanvullingen  

  

• Notulen vorige vergadering: per abuis niet besproken. Doorschuiven naar de 

volgende vergadering. 

   

• Mededelingen  

• Oudercommissie  

• Ontvangen mail/berichten van ouders: geen berichten   

• Hoera  

• Zwemlessen bij de BSO gaan helaas stoppen op initiatief van Laco. 

Laco gaat namelijk over op een andere opzet, en daartoe groepen 

samenvoegen en er zullen geen zwemlessen meer worden gegeven in 

Haelen. Sandra zal nogmaals contact opnemen met Laco om te 

informeren of er een overgangsregeling mogelijk is zodat de groep 

kinderen die reeds gebruik maakte van de zwemlessen, deze nog kan 

afronden. 

• Inspectierapporten GGD 

Zijn wederom helemaal in orde. Inspectie vond plaats kort na de 

vorige. Veel complimenten mogen ontvangen over de locatie van de 

Chill Out. 

• Aanbod VVE / peuterprogramma vanaf aug 2020 

Sandra stipt dit kort nogmaals aan. Gekozen is voor 3 ochtenddelen 

en 1 middagdeel van 4 uur om zo aan de 16 uur te komen.  

• Corona-perikelen 

• Sandra informeert hoe de communicatie vanuit Hoera omtrent de invulling 

door Hoera aan de overheidsmaatregelen, door ouders is ervaren. Deze is positief 

ontvangen. 

• Door de OC is een brief aangeboden aan het bestuur van SPOLT waarin de 

keuze voor het halve dagen-rooster en de daarmee samenhangende 

opvangmogelijkheden aan de orde wordt gesteld. Door de directeur is hierop een 

reactie gegeven die een weinig bevredigend antwoord geeft. Tijdens de 

vergadering wordt stilgestaan bij de achtergrond van de keuze, nog steeds is 

onduidelijk waarom het gekozen rooster volgens het bestuur voordelen heeft 

boven het werken met hele dagen. De verklaring daarvoor is dat de keuze is 

gemaakt vanuit onderwijskundig perspectief, waarbij alle andere perspectieven 

(zoals het ouderperspectief) ondergeschikt zijn gemaakt. 
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• Mocht het kabinet besluiten tot verlenging van de maatregel waarbij de 

kinderen 50% van de tijd naar school mogen, dan is de vraag of SPOLT besluit tot 

handhaving van het halve dagen-rooster. Hoewel dit niet in de lijn der 

verwachting ligt, is het belangrijk om in dit geval snel het gesprek hierover aan te 

gaan en in actie te komen. 

• Door het crisisteam van Hoera, waarvan Sandra deel uitmaakt, is intensief 

gekeken naar de vormgeving van de noodopvang en de BSO en is veelvuldig het 

gesprek gevoerd met SPOLT. Helaas heeft ook dit niet geleid tot een ander 

lesrooster. De noodopvang zorgt voor extra kosten die door Hoera als financieel 

gezonde organisatie kunnen worden opgevangen. Niettemin is het jammer dat er 

ook ouders zijn die onnodig gebruik maken van deze opvang.  

Wenselijk is dat zo snel mogelijk een einde komt aan de typering ‘noodopvang’ 

zodat de facturatie weer normaal kan gaan verlopen. 

• Directeur Ron Aspers gaat mogelijk uit van de vooronderstelling dat ouders 

inmiddels alles afgestemd hebben op het huidige lesrooster en opvang voor de 

kinderen hebben geregeld. De OC heeft sterk de indruk dat dat niet het geval is, 

althans voor de overgrote meerderheid van de ouders zou een wissel naar een 

rooster met hele dagen positief uitpakken. Dit is iets om eventueel aan het einde 

van deze eerste lesweek nogmaals aan de orde te stellen. 

• Werving nieuwe leden 

 Sandra merkt op dat Jackeline Hendriks mogelijk interesse heeft lid te worden van  

 de OC. Zij heeft 1 kind bij de molletjes en 1 kind bij de BSO. Sandra gaat hier 

verder achteraan. 

• WVTTK 

• Zorgen die vorige keer werden geuit over de BSO zijn op dit 

moment weg, namelijk dat er verveling intrad aan het einde van de 

dag. Dit is opgelost doordat het langer licht is en kinderen nu wel 

naar buiten kunnen, en door aanbod van extra dingen om te doen. 

Voor de winter moet wel gekeken worden hoe in de winter de 

periode aan het einde van de dag zo goed mogelijk kan worden 

ingevuld.  

• Wendy merkt op dat het erg prettig is dat er een goede onderlinge 

afstemming is binnen de OC en de OC-leden positief samenwerken. 

Iedereen sluit zich daarbij aan. 

• Datum en onderwerpen volgende vergadering  

 9 juni om 20.00 uur 

- Goedkeuren notulen voorgaande twee vergaderingen 

- Stand van zaken voedingsbeleid 

  

•  Sluiting  

  

  

  

  

Aktielijst: poster, zomerfeest?, werven nieuwe leden 

  

  
  
 

 


