
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 

Wanneer: donderdag 30 september | 20.00uur 

Waar:  Locatie De Liaan  

Aanwezig:  Luuk van Langen, Leontien Verhaegh, Bob Treuen, Marloes Teeuwen en Joyce 

Peeters 

 

1. Opening 

2. Notulen 10 mei 2021 

Een tweetal aanpassingen gedaan op notulen, verstuurd op 13-10-2021 naar Luuk  

3. Veiligheid en gezondheid 

A. Maatregelen Corona: Hoera volgt de landelijke maatregelen, geleid door het RIVM. 

Proberen toch enkele maatregelen de handhaven, bijvoorbeeld 1,5meter afstand. Vooral nu 

de kinderen weer tot in de groep gebracht worden door verzorgers. Dit heeft z’n voor- en 

nadelen: afgelopen jaar was er meer rust op de groep en waren de breng- en haalmomenten 

meer gefocust op het kind/ouder zelf. Maar nu zien de ouders/verzorgers de kinderen weer 

in actie en is de interactie tussen kind en pedagogisch medewerker zichtbaar.  

 B. Buikgriep: Er is melding gemaakt bij het GGD en er is een extra mailing de deur uit gegaan 

naar de ouders/verzorgers dat er extra maatregelen zijn genomen om nog meer hygiënisch 

te werken.   

 

4. Locaties 

De Pas 

A. Oudbouw, Hangjeugd. Onlangs heeft er wederom een incident plaatsgevonden.  Enkele 

10-15 jarige jongens intimideerde de medewerkers en een enkele ouder. Luuk en dhr. 

Timmermans zijn hier achteraan gegaan en hebben de identiteit van de jongens achterhaald. 

Inmiddels zijn de ouders van deze jongens uitgenodigd voor een gesprek. Tevens is dit 

incident ook gemeld bij de wijkagent.  

Er is een protocol vastgesteld wat de PM moet doen bij een volgende keer.  

B. Nieuwbouw: Op welke manier wordt er toezicht gehouden op de achterzijde van de 

nieuwbouw? Wellicht veel buitenverlichting en camerabewaking? De peuter en 

baby/dreumestuin zal afgeschermd zijn.  

Ingang van de nieuwbouw zal zich aan Aan de Koeberg bevinden. Druk met de gemeente in 

gesprek over de veiligheid van oversteekplaats Kesselseweg.  

De buitenruimte is gerooid en er kan begonnen worden met de sloop.  

Inrichtingsplan ligt klaar.  

 

 



De Liaan  

De hinder van het verkeer moet aangepakt worden, er ontstaan gevaarlijke en 

onoverzichtelijke situaties. Er zijn oplossingen besproken met de gemeente; fiets/auto 

splitsen, stoep veiliger en of eenrichtingsverkeer.  

 

5. Dag van de Pedagogisch medewerker 

A. Ervaringen: Positieve geluiden, leeft meer dan gedacht 

B. Toekomst: Doorgaan met dit idee. Wellicht samenpakken met de dag van de leraar? En 

wellicht eens over na denken om niet een fysiek cadeau te geven maar een ervaring?  

 

6. Overige zaken 

A. Personeel: Tekort aan personeel; meer kinderen, lastig nieuw personeel te vinden en 

vakantieperiode maakte het ook lastig.  

Iedereen met een geldig diploma en werkzaam bij Hoera werd afgelopen periode op de 

groep gezet. De bezetting op de groep in de kleine kernen blijft lastig maar gelukkig tot nu 

toe telkens opgelost.  

Hoera wil de groei gaan beperken zodat ze de kwaliteit kunnen blijven geven die de klanten 

gewend zijn van Hoera.  

B. BSO in vakanties: BSO op de Liaan in de vakanties voortaan open. Dit tot en met de zomer 

van 2022. Daarna polsen met nieuwe situatie opening De Pas.  

Start programma herfstvakantie is gemaakt.  

C. Communicatie oudercommissie: er wordt een introductie stuk geschreven over de rol van 

de oudercommissie en alle leden worden hierin voorgesteld. 

D. GGD-inspecties: Onaangekondigd komt een inspecteur de locaties bekijken. Hij kijkt dan 

naar de groep zelf, juiste ratio’s, veiligheidsplan en diploma van medewerkers.  

De dagopvang en voorschoolse opvang op De pas zijn positief beoordeeld. Inspecteur was 

onder de indruk over het pedagogisch klimaat.  

E. Thema-avonden: Er vinden voorlopig geen thema-avonden plaatst; weinig ruimte/tijd en 

eerst probleem personeelstekort oplossen. Hoera heeft een persoon aangenomen op 

afdeling P&O om meer personeel aan te trekken en te onderzoeken waar de mogelijkheden 

liggen.  

 

7. Rondvraag  

 A. Joyce geeft aan te stoppen als lid van de oudercommissie. Haar jongste dochter gaat vanaf 

januari 2022 naar de basisschool in Panningen waardoor de connectie met Hoera Helden 

verdwijnt.  

B. Hoe is Hoera omgegaan met het nieuws over de weggelopen peuter bij een dagopvang 

elders in het land? Geen berichten of telefoontjes ontvangen van bezorgde ouders. Er 

worden altijd al maatregelen genomen d.m.v. deuren sluiten en deurklinken omhoog zetten.  

   

 

 

Volgende bijeenkomst: donderdag 2 december 20.00uur 

    


