
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 

Wanneer: donderdag 2 December | 20.00uur 

Waar:  Teams   

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

Peeters 

 

1. Opening 

2. Notulen 30 september 2021 

Een drietal aanpassingen gedaan op notulen, verstuurd op 7-12-2021 naar Oudercommissie 

3. Veiligheid en gezondheid 

A. Maatregelen Corona: Vanwege stengere coronamaatregelen is het lastig plannen, dit door 

last minute afmeldingen vanwege quarantaine of ziekte.  

Na ziekmelding van een kindje wordt er door Hoera na gebeld met ouders en gevraagd naar 

de situatie en proberen dit, indien dit voor andere gezinnen belangrijk is, ook te vermelden 

op het ouderportaal.  

Momenteel wordt de GGD testuitkomst alleen als geldig bewijs bij Hoera geaccepteerd. 

Helaas is de wachttijd momenteel erg lang bij GGD doordat testcapaciteiten klein zijn.  

 B. Buikgriep: Op dit moment heerst de buikgriep nog altijd maar is niet zorgwekkend zodat 

er geen contact met GGD hoeft plaats te vinden. Indien uw kind toch buikgriep heeft, 

probeer dit altijd te melden bij Hoera zodat ze een eventuele stijging van kinderen met 

buikgriep in kaart kunnen brengen en tijdig de benodigde maatregelen kunnen treffen.  

 

4. Locaties 

De Pas 

Oudbouw  Hangjeugd. Gelukkig hebben er geen incidenten meer voorgevallen.  

Verlichting. Nu het eerder donker wordt blijkt dat de ingang van de 

kinderopvang vrij donker is. Er wordt extra verlichting geïnstalleerd.  

Nieuwbouw: De fundering is gestort. Er is een kleine week vertraging opgelopen doordat er 

asbest gevonden is de riolering (nieuwste gedeelte van oude pand). De rest verloopt 

voorspoedig.   

De inrichting is nu volop in ontwikkeling samen met ouders en medewerkers Hoera en De 

Pas. Half januari volgt definitief ontwerp. 

Voor het buitengebied heeft een verkennend gesprek met een hovenier plaats gevonden. 

Ideeën genoeg!  

Er volgen aanpassingen in de verkeerssituatie; Op de Kesselseweg komen aanpassingen om 

snelheid weg te halen d.m.v. drempels. De Kloosterstraat willen ze gaan inzetten om als 



fietsstroom te fungeren dus deze straat moet veiliger. De autostroom zal via Aan de Koeberg 

gaan lopen.  

Omdat het buitengebied een groot gebied betreft en het veel openbare ruimte is zal de 

geldstroom vanuit de gemeente komen.  

 

De Liaan  

De inrichting van Basisschool de Liaan zal worden gewijzigd.; de inboedel zal worden 

vervangen waar nodig. Voor Hoera verandert er weinig, ze hebben vrij nieuw meubilair. 

Wellicht alleen een wijziging in de keuken van de BSO.  

 

Waarom wordt de gymzaal niet gebruikt, vraagt Bob. De gymzaal is afgekeurd en dient als 

opslag. 

 

De verkeerssituatie rondom de Liaan heeft geen nieuwe stappen ondergaan maar wordt zo 

spoedig mogelijk opgepakt.  

 

5. Tarieven 

De Dagopvang voor 46 en 48 weken en flexopvang wordt iets duurder, deze volgen de 

landelijke stijging. Hopelijk gaan er meer mensen nu naar opvang 52 weken, in veel gevallen 

is dit goedkoper. Voor Hoera is het qua planning eenvoudiger.  

Hoera maakt deel uit van de brancheorganisatie voor maatschappelijkekinderopvang; er is 

geen sprake van winstoogmerk en zijn daarom een maatschappelijke opvang. Hoera probeert 

het tarief voor opvang 52 weken zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen gebruik kan 

maken van deze opvang.  

  

6. Overige zaken 

A. Personeel: Er is nog altijd een tekort aan personeel. Hierdoor kunnen, helaas, niet alle 

medewerkers verlof op nemen wanneer ze graag zouden willen. Luuk vindt dit erg spijtig.  

Er is een nieuwe medewerker op de afdeling P&O, deze onderzoekt o.a. waarom een 

medewerker gaat of juist waarom de medewerkers blijven.  

Er start ook een BBL traject; leren en werken.  

Gelukkig heeft het personeelstekort er nog niet toe geleidt dat er groepen gesloten hoeven 

te worden en ze nog altijd de kwaliteit kunnen leveren waar Hoera voor staat.  

Nieuwe medewerkers krijgen altijd een voorstelrondje via het portaal, voor invallers is dit 

niet het geval.  

B. BSO in vakanties: Vanaf de herfstvakantie vindt de BSO niet meer plaatst bij Kinderdroom 

voor de kinderen van de Liaan maar op de Liaan zelf.  Veel positieve reacties ontvangen. 

C. Communicatie oudercommissie: op korte termijn komt een voorstelronde van alle leden 

en een uitnodiging voor geïnteresseerden.  

D. GGD-inspecties: De Liaan heeft een onaangekondigde inspectie mogen ontvangen. Deze 

inspectie van de BSO en kinderopvang kun je nalezen op de website. Het rapport is positief; 

het pedagogisch handelen is goed bevonden.  

 

7. Rondvraag  

A. Hoe komt de Pas eruit te zien? Ouders en omwonenden zijn geïnteresseerd in de nieuwe 

situatie en benieuwd hoe de nieuwe school eruit komt te zien.  Met omroep P&M is een 



overleg geweest dat zij een serie/documentaire gaan maken over de nieuwbouw en de 

historie van het pand.  

B. Een van de leden van de oudercommissie zal elke week proberen om de inbox van de 

email van de oudercommissie te openen en nieuwe e-mails te beantwoorden of door te 

sturen. Bob neemt deze taak op zich.  

C. De nieuwe notulist zal Leontien worden.  

 

8. Sluiting  

Namens Hoera heeft Joyce een prachtig boeket met bloemen mogen ontvangen als bedankje 

voor de jaren dat ze actief is geweest in de oudercommissie. Luuk benadrukt dat de input van 

ouders erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat Hoera de kwaliteit kan waarborgen die van 

hun verwacht wordt. 

Namens Joyce; iedereen bedankt voor de leuke en leerzame bijeenkomsten en veel plezier 

en succes voor de toekomst! 

 

   

 

Volgende bijeenkomst: donderdag 10 februari 20.00uur 

    


