
 
 

Notulen vergadering oudercommissie Weert, Locatie Leuken 

Datum en tijdstip: 28-01-2020 om 19.30 uur 

 

Aanwezig: Cindy Palmen, Esther van de Vorst, Suzanne Houben, Els Loven,  Linda 

Onckels en Sandra Leijssen  

Afwezig met kennisgeving: Katrien Kouters 

Notulist: Els Loven 

 

1. Opening en mededelingen.  

2. Bespreken notulen vorige vergadering 

-Regelement moet nog ondertekend worden. Actie: agendapunt volgend overleg 

-Foto's van PM= afgehandeld 

3.Nieuws vanuit Hoera algemeen 

-Aanbod tarieven: 5u flex afname is vanaf 2020 verplicht. Dit is een Hoera beleid. 

Er worden geen uitzonderlingen gemaakt. Bij Hoera zijn hierover enkele klachten 

binnengekomen. Sandra is met deze ouders in gesprek gegaan. Door de oudercommissie 

besloten om achter dit besluit te staan. 

4.Nieuws vanuit hoera weert locatie leuken 

-Roy wordt met ingang van 1 maart bso coördinator. Hij zal niet meer werkzaam zijn als 

onderwijsassistent.  

-Er is nu alweer een wachtlijst voor de dagopvang.  

-BSO: Hoera zou graag bij scouting terrein een eigen ruimte willen hebben. Scouting 

houdt dit af. Hoera is aan het rondkijken voor een andere locatie voor bso. Momenteel 

voor groep 1tm3 een opname stop BSO. Ermkunnen op locatie IKC Leuken Max 55 bso 

kinderen geplaatst worden maar ivm personele bezetting en ruimte indeling is er gekozen 

om maar 40 kinderen te plaatsen.  

Groei zet op basisschool door. Over 1-2 jaar ruimtes te kort. Aannamebeleid volgt dan.  

actie: Overwegen om kinderen  van groep 3 van naar scouting locatie te laten gaan? 

Inspectierapport: Als kinderen gebruik maken van 2 bso locaties op woensdag/vrijdag of 

schoolvakanties, dan ontvangen ouders een aanhangsel bij hun contract dat ze hiermee 

instemmen.   

 

5.Nieuws vanuit PM 

Geen bijzonderheden 

6.Nieuws vanuit oudercommissie 



-Brochure met richtlijnen en kenmerken voor ouders ( wat te doen met kind in welke 

situatie bijv koorts, waterpokken oud) niet terug te vinden/onduidelijk. Actie Sandra 

-Deur ( met code )blijft vaak op een kier staan. Dit is voor de basisschoolkinderen zodat 

zij naar toilet kunnen gaan. Er wordt gekeken naar een oplossing omdat dit geen veilige 

situatie is voor de kinderen van hoera dagopvang 

-Jaarverslag moet opgemaakt worden: Actie Suzanne  

-e-mail ontvangen voor eindejaarsfeest. niet voor oudercommissie van toepassing  

 

7.Rondvraag 

Voor ouders niet bekend wie ze kunnen aanspreken bij opmerkingen bijzonderheden. 

Idee is om oudercommissie voor te stellen via portaal. Actie: Els maakt opzet en stuurt 

deze naar Sandra 

 

8. Sluiting en plannen van volgende vergadering;  

- Nieuwe data voor overleg: 

Dinsdag 10 maart 19:30u 

Donderdag 15 mei 19:30u 

 

 


