
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra 

 

12 december 2018, locatie Ittervoort 

 

Aanwezig:   Sandra Leijssen        

   Cindy Walther (voorzitter) Ell    

                Eva Strous    Ell      

Carin Meuwissen  Ittervoort   

Jolanda Gubbels  Ittervoort   

 

Afwezig:   Marianne Wijen   Ell    

   Susan Derks   Ittervoort  

 

Agenda:   

1. Opening: speciaal woord van welkom aan Anika van der Plaat en Loes 

Griffioen(locatie Ittervoort). Iedereen heeft zich kort voorgesteld.  

Het notuleren van de avond zal Carin Meuwissen voor haar rekening nemen. 

 

2. Vaststellen Agenda:  Als extra agendapunten: de toekomst van locatie Kelpen en 

de opschaling  van locatie Ittervoort en de nieuwbouw ervan. 

 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering  (05-09-2018)  

 Actiepunten vorig overleg:  

-notulen van 5-9-2018 is door Jolanda verstuurt 

-Introductiepakket is aangepast met het stukje BSO. 

-attentie dag van de van de Leidster: is geregeld. Misschien het knutselwerkje  

wat te laat verstuurd  sommige ouders, maar zeer gewaardeerd door de leidsters. 

-De persoonlijke benadering voor nieuwe leden voor de oudercommissie locatie Ell 

heeft nog geen nieuwe leden op geleverd. 

 

4. Mededelingen: 

A. Ouderencommissie: 

- Geen mail ontvangen 

 

B. Hoera: 

Sandra 

1. GGD Rapport Ell. Een aandachtspunt is het klimaat van het gebouw. 

Moet verbetert worden. Met name de verversing van de lucht en 

warmte. En het probleem met overzicht op de kinderen op het 

schoolplein en op dat moment binnenspelende kinderen. Kinderen 

van 8 jaar en ouder kunnen wel buiten spelen met een buiten speel 

contract . 

GGD rapport van Ittervoort moet nog komen. 

 

2.Wijzigingen IKK 2019. 

 

In januari starten 3 pedagogisch coaches. Hoera heeft ervoor gekozen om  extra uren in 

te zetten voor deze kwaliteitsverbetering, dan wettelijk is  voorgeschreven.   

Er wordt vanaf 1 januari gewerkt met een kwaliteitsteam, dit team bestaat uit de 

pedagogisch coaches, beleidsmedewerker, stafmedewerker communicatie en 

stafmedewerker opleiding. 

 

Nieuwe beroepskracht kindratio bij baby’s: 1 op 3 

Nieuwe beroepskracht kindratio bij BSO: 4-7 jaar 1 op 10 en 7-12 jaar 1 op 12 



 

3. Personele bezetting. 

 

Miriam van de Voort van locatie Ell zal haar werk verder voortzetten op Locatie Helden. 

Ze zal vervangen worden door Pauline Suijlen. 

Esther Heuts locatie Ittervoort gaat een nieuwe uitdaging aan bij Hoera in Laar. Voor 

Esther is nog geen vervanging voor gevonden. Sanne heeft toe gezegd om haar 

zwangerschapsverlof in te korten, zodat zij vanaf februari weer het bekende gezicht is op 

de verticale groep. 

 

4 Samenwerking met kleuters. 

 

De samenwerking tussen peuters en kleuters in Ell is weer intensief opgepakt na de 

zomervakantie. Er worden gezamenlijke thema’s uitgewerkt en hierover ook in 

gezamenlijk brief naar ouders gecommuniceerd. Er vindt een gezamenlijk 

overdrachtsgesprek plaats tussen ouders, pedagogisch medewerkers en leerkracht als 

een kind 4 jaar is en naar school gaat.  

Er was ook  positieve gereageerd op de samenwerking tijdens bezoek van de Sint en zijn 

pieten. Er werd rekening gehouden met de leeftijdsverschil van de kinderen. 

 

In Ittervoort is er 2 keer per jaar een overleg met pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten van groep 1-2. Er wordt dan samen gebrainstormd over de visie op 

kindontwikkeling. 

 

 

5 Vernieuwend veiligheid/gezondheidsbeleid.  

Het conceptplan Veiligheid en gezondheid is duidelijk. Dit zal nu per locatie worden 

aangepast. In de teamvergadering wordt er structureel aandacht besteedt aan het 

veiligheid/gezondheidsbeleid. 

6 Locatie Kelpen. 

Er is een terugloop in  het aantal basisschool kinderen bij bs. St Liduina in Kelpen. Mandy 

is als onderwijsassistente werkzaam op school en daarnaast als pedagogisch medewerker 

bij de BSO. De voorschoolse en naschoolse opvang is dit schooljaar geopend op 

maandag, dinsdag en donderdag. Voor woensdag en vrijdag is het mogelijk om gebruik 

te maken van gastouderopvang.  

 

7 Locatie Ittervoort. 

Er is een ophoging kindplaatsen aangevraagd voor locatie Ittervoort. Er zijn veel nieuwe 

aanmeldingen voor de torteltuin. 

Er is helaas vertraging in het nieuwbouwproces. Momenteel ligt er een fusie effect 

rapportage bij de MR ter ondertekening.                                                                                                                

 

5. Rondje langs de locaties 

In Ittervoort is er een opmerking geweest over het feit dat als de kinderen boven de 

2,5 jaar en hele dagen op de torteltuin aanwezig zijn, niet automatisch meedoen met 

het peuterprogramma.  Sandra pakt dit verder op. 

 



6.Datum en plaats volgende vergadering: 

Woensdag 20-02-2019 

 

 

7. Sluiting. 

Afscheid van Jolanda Gubbels 

 

 

 Actielijst: Door wie: 

1 Ittervoort. Informeren naar opvangkinderen en peterprogramma Sandra 

2 Samenwerking met school over  thema avond  Sandra/Ivo 

3 Concept jaarplanner Cindy 

4 Eventuele ideeën voor thema avond iedereen 

5 Voorstelfiches wijzigen voor beide Locaties Sandra 

6 Persoonlijk benaderen voor nieuwe leden voor de 

oudercommissie 

Oudercommissie 

Ell  

7 Een per locatie  aangepaste veiligheid/gezondheidsbeleid. Sandra 

8 GGD rapport Ittervoort Sandra 

 


