
Oudercommissie locatie heythuysen 

heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl 
 

Vergadering OC locatie Heythuysen,   

d.d. 19 januari 2021 aanvang 20.00 uur,  

Locatie: Online via Teams 

 

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

Leijssen, Jacqueline van Lier 

  

- Opening 

o Vooralsnog sluiten er geen nieuwe mensen aan bij de OC. Jacqueline Hendriks heeft 

aangegeven dat ze dat op dit moment niet wil vanwege het digitale vergaderen. 

Dennis Janssen heeft mogelijk interesse, maar Sandra heeft hem nog niet gesproken. 

o Danielle zou aansluiten bij deze vergadering omdat zij de functie van Sandra zal 

overnemen, maar dat is vanwege de lockdown voorlopig uitgesteld tot 1 maart. 

 

- Vaststellen van agenda 

Akkoord bevonden, geen aanvullingen. 

 

- Goedkeuren notulen vorige vergadering 

Akkoord bevonden. 

 

- Aktielijst 

Het uitzetten van een bericht naar de ouders om de oudercommissie onder de aandacht te 

brengen, is blijven liggen. Besloten wordt om dit uit te stellen tot het voorjaar, althans tot 

het moment dat er meer rust en ruimte is. Het is op dit moment niet wenselijk om nog een 

bericht bovenop de stroom aan informatie te doen. Tegen die tijd moet opnieuw worden 

bekeken of er een brief met presentje en ludieke actie uitgaat naar de ouders, of dat er 

wellicht weer een activiteit kan worden geactiveerd. 

 

- Mededelingen 

o Oudercommissie 

▪ Ontvangen mail/berichten van ouders 

niet kunnen raadplegen, want: 

▪ Inloggegevens mail OC 

Chantal heeft geprobeerd in te loggen op de e-mail maar komt er niet meer 

in. Sandra gaat het bij de ICT-ers neerleggen. 

▪ Activiteiten 

Uitgesteld, zie onder ‘aktielijst’ 

o Hoera 

▪ Noodopvang gedurende lockdown 

Op dit moment is ondanks de lockdown 75% van de kinderen tussen 0 en 4 jaar bij de opvang 

aanwezig. De gemeente heeft sinds deze week bepaald dat alle VVE-kinderen naar de opvang 

mogen, die komen nog bovenop de 75%. De meeste locaties zitten rond 50% maar 
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Heythuysen, Baarlo en Panningen springen eruit en zitten rond 75% aanwezigheid. De 

lockdown kwam enigszins plotseling voor Hoera, maar gaf planning-technisch wel ruimte 

want dat werd steeds lastiger. De mogelijkheid is reëel dat de lockdown na 9 februari 

verlengd zal worden, dus dat is iets om rekening mee te houden. Tot nu toe zijn de 

Rakkertjes en de Belhamels samengevoegd geweest, maar dat zal opgesplitst worden; één 

groep in school en één groep in het Akkertje. Dit zal meer rust creëren, ook voor de 

medewerkers aangezien er nu relatief veel volwassenen op de groep zijn. Zo zijn er op dit 

moment 3 laatste-jaar stagiaires op dit moment die hun stage wel mogen voortzetten.  

Verder zullen, indien het onderwijs in het gedrang komt nu de focus ligt op online onderwijs, 

mogelijk ook mensen van Hoera worden ingezet op school om de kinderen op te vangen, 

mits de eigen bezetting/planning van Hoera niet in het gedrang komt. 

 

▪ Nieuwe clusterindeling per 1 maart 

Berichtgeving hierover is reeds geweest, wisseling van functies is voorlopig 

uitgesteld tot 1 maart gezien de omstandigheden. 

▪ Personele bezetting 

Jacqueline Geuyen is al ruime tijd afwezig en het ziet er niet naar uit dat zij 

op korte termijn terug zal komen. Nieuwe medewerkster Fenna Kursten zal 

zowel bij de Rakkertjes en de Belhamels komen werken, ook deels om 

Jacqueline op te vangen. Daarover moet nog een bericht worden uitgezet 

naar de ouders. 

Bij de BSO is het op dit moment onrustig, jammer dat Joey weg is. Vacature 

heeft open gestaan, net voor de kerstvakantie en net erna heeft er al iemand 

mee gedraaid, maar inmiddels heeft diegene opgebeld dat ze toch heeft 

gekozen voor een andere baan. 

▪ Jaarverslag oudercommissie 2020 

Jacqueline zal dit opstellen, Sandra stuurt een format toe 

- Rondje langs de locaties 

o De molletjes 

▪ Geen opmerkingen. Uit dagverslagen en foto’s alsmede communicatie aan 

de deur volgt voldoende info over de kinderen. 

o De Rakkertjes 

▪ Geen opmerkingen. Goede communicatie, veel foto’s. 

o Belhamels 

▪ Deze groep is momenteel niet binnen de OC vertegenwoordigd. 

o BSO Heythuysen 

▪ Weinig foto’s en info maar dat wordt niet als een probleem ervaren. 

Kinderen komen tevreden thuis. 

▪ Communicatie bij ophalen is verbeterd, bij aanbellen wordt meteen via de 

intercom reactie gegeven. 

▪ Per e-mail is enige tijd geleden door de OC bij Sandra aangekaart dat ouders 

door BSO-medewerkers werden aangesproken op het niet dragen van 

mondkapjes, terwijl ouders in de buitenlucht in de openbare ruimte staan. 

Dat werd door ouders als niet-prettig ervaren en is door Sandra toen al 

meteen opgepakt. Sandra ligt toe dat het dragen van mondkapjes vroegtijdig 

(dus al voorafgaand aan de landelijke mondkapjesplicht) is ingevoerd omdat 

medewerkers steeds voorzichtiger werden en gevoeld werd dat er behoefte 

was aan een dergelijke maatregel. 



- Datum en onderwerpen volgende vergadering 

o Bespreking jaarverslag 

o 12 april 20.00 uur  

- Sluiting  


