
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 

Wanneer: donderdag 15 juli 2021 | 20.00uur 

Waar:  Locatie De Liaan  

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

 

1. Opening 

2. Notulen 10 mei 2022 

 Notulen zijn voortaan via de site te lezen 

 Een tweetal aanpassingen gedaan op notulen, verstuurd op 28-7-2021 naar Luuk  

3. Veiligheid en gezondheid 

A. Maatregelen Corona: Bubbels binnen opvang lastig, na schoolvakantie samenwerking met 

Liaan (de kleuterklassen). Regels worden meer losgelaten, Thuisbezoeken hebben weer 

plaatsgevonden. Meer vrijheid op locaties (rondleidingen en fysieke gesprekken). 

 Er worden met de medewerkers gesprekken gevoerd waarom vaccinatie zo belangrijk is.   

 B. Buikgriep: Op locaties in Kessel, Baarlo en De Pas zijn veel gevallen geweest met buikgriep. 

Heeft enkele weken geduurd voordat het verdwenen was.  

C. Bezetting: De bezetting op de groepen is schaars. Veel uitval door ziekte. Dit door de 

drukte van afgelopen tijd, ziek zijn door vaccinatie en door de vele overuren.  

 

4. Nieuwe Locaties 

De Pas oudbouw 

A. Samenwerking kleutergroep: De energie bij de juffen en meesters is enorm doordat nu het 

kindcentrum bij de basisschool is geplaats En ze veel kansen zien in de directe samenwerking.  

B. Buitenbedjes: Door een goede samenwerking tussen wijkagent/politie, Jongerenwerk en 

de omwonenden is er geen overlast meer van hangjongeren waardoor de buitenbedjes weer 

in gebruik zijn genomen.   

De GGD heeft de locatie De pas aan een inspectie onderworpen. Er zijn mankementen 

benoemd en dat zal opgelost worden. Alleen voor het “warmte/hitte” probleem is het lastig 

om een oplossing te vinden.  

De Pas nieuwbouw 

A. Bouw: De aannemer Moeskops gaat de verbouwing leiden. In de overeenkomst met 

Moeskops is een boete clausule ingebouwd, zodat de school op de gewenste datum 

opgeleverd gaat worden.   

B. Inrichting: Over de inrichting gaan de medewerkers, ouders en Co-creaties. 

 



De Liaan  

A. Gebouw: Luuk heeft de voornemens om het plantsoen te veranderen in een zand paradijs, 

idee moet worden doorgezet. 

Communicatie tussen Hoera en De Liaan moet nog beter, met name over de regels betreding 

van gebouw/lokaal.  

Met betrekking tot de BSO is het nog onduidelijk waar ouders en kinderen moeten wachten. 

Wellicht werken met bordjes en routing? 

 

In de toekomst willen ze proberen om de NSO zoveel mogelijk op de eigen locaties te 

houden. Kinderdrome wordt als (te) groot ervaren met name voor de jongere kinderen. In de 

toekomst willen ze ook meer samenwerking met sportclubs gaan realiseren.  

 

B. Verkeer: Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de kwaliteitsmedewerkers. Mogelijk een 

kiss and ride bij de fietsenstalling? Tevens is ook de gemeente benaderd om te komen kijken 

naar de problemen.  

  

5. Dag van de Leidster 

A. Budget: € 4,50 per pedagogisch medewerker, exacte aantallen worden nog doorgegeven 

B. Naam: Dag van de pedagogisch professional 

 

6. Vakanties, vragen vanuit Luuk 

-Op welke manier NSO aantrekkelijker maken: meer activiteiten/variatie? 

-Aanbod NSO van 52 naar 51 weken, een hele week gesloten? Tussen kerst en oud/nieuw of 

in de bouwvak? 

 

7. Rondvraag 

 a. Vraag vanuit Luuk: Wat is de meest ideale groepsindeling bij de baby’s en dreumesen? 

 De leden van de oudercommissie zijn het er over eens dat dit horizontaal zou moeten zijn. 

 Horizontaal betekent een groep van 0-2 jarige en 2-4 jarige (verticaal is een groep van 0-4 

jarige samen). Horizontaal kan er betere kwaliteit geleverd worden en is het rustiger op de 

groep.  

Ideaal zou zijn: 0-1,5 jarige,  1,5-2,5 jarige en 2,5-4 jarige. Alleen is deze indeling qua planning 

lastiger door personeelstekort vanwege de aantal verplichten pedagogische medewerkers 

per groep per leeftijd.  

 b. Wie houdt eigenlijk de email box in de gaten? 

 c. Voorstellen van leden van de oudercommissie, ieder een stukje schrijven?  

 d. Voor de corona werd er door Hoera geregeld een thema/info avond georganiseerd, wordt 

dit weer opgepakt?  

 

 

Volgende bijeenkomst: donderdag 30 september 20.00uur 

    


