
 
 
 
 
 

Van:  Cindy Walther-Geelen 

 

Aanwezig:   Sandra Leijssen    Hoera    

   Marianne Wijen    Ell    

Carin Meuwissen   Ittervoort   

Susan Derks    Ittervoort  

Annika van der Plaat   Ittervoort  

 

Afwezig: 

Loes Griffioen   Ittervoort   

Eva Strous    Ell   

Cindy Walther (voorzitter) Ell   

 

Agendavoorstel vergadering OC locatie Ell en Ittervoort 

d.d. woensdag 27 februari 2019 aanvang 20:00 uur, 

Locatie: Ittervoort – Begoniastraat 11, 6014 BH Ittervoort  

 

1. Opening 
a. Aanstellen notulist  Susan 

 

2. Vaststellen agenda 

 
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering (12.12.2018)  notulist Carin Meuwissen 

a. Actielijst doornemen 

 

4. Mededelingen 

a. Oudercommissie 

1. Ontvangen mail/berichten van ouders 

Geen mailberichten. In Ittervoort is Carin wel aangesproken door een ouder. De kinderen 

kwamen vies terug van de BSO. Carin heeft de ouder verwezen naar BSO leiders.  

 

b. Hoera 

Sandra 

1. Inspectierapport locatie Ittervoort 

Het rapport heeft iedereen ontvangen. Er zijn drie extra kindplaatsen aangevraagd, deze zijn ook 

toegekend. Rapport zag er goed uit.  

 

2. Thema-avond IKC de Verrekijker 

Ell gaat de thema-avond als combi tussen Hoera en school doen. Gaat over taalontwikkeling en 

mediawijsheid. De organisatie hiervan ligt bij school. Oudercommissie Hoera Ell zal ondersteunen 

tijdens deze avond.  

 

Voor Ittervoort besproken dat we de thema-avond voor nu even parkeren. Dit gezien het feit dat 

ouders momenteel enkele avonden aangeboden krijgen over de scholenfusie en we inschatten dat 

er daardoor wellicht voor nu te weinig animo is voor nog een avond.  

 

3. Veiligheids-/gezondheidsbeleid (zie bijlage) 

Deze hebben we ontvangen, maar niet allemaal kunnen lezen. Sandra geeft een toelichting. Er 

zijn geen op- of aanmerkingen.  

 

Medewerkers BSO Ittervoort krijgen momenteel een training m.b.t. reactie op 

grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Scholing gebeurd door Rubicon. Andere locaties volgen 

dit najaar.  

 

4. Ontwikkelingen Kelpen-Oler 

Leerlingaantallen lopen in deze kern terug. Hoera biedt op ma, di en do BSO aan.  Er is een groep 

ouders die van mening is dat er genoeg animo is voor een peuterprogramma. Er zouden o.a. 

ouders zijn die bereid zijn van werkdagen te switchen zodat hun kind kan deelnemen aan het 
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peuterprogramma. Deze aanname lijkt twijfelachtig, maar Hoera gaat een inschrijving openen, 

zodat duidelijk wordt hoeveel ouders daadwerkelijk interesse tonen. Aan de hand van de 

inschrijving bekijkt Hoera of het peuterprogramma er komt en hoe dit dan vormgegeven dient te 

worden.  

 

5. Nieuwbouw HIN 

Locatie ligt vast, maar er zijn in het proces enkele stappen overgeslagen. Zo dient er een fusie-

effectrapportage gemaakt zijn, deze ligt er nu. Tevens moest er een ouderraadpleging 

plaatsvinden, dit loopt. Tot slot is men nu de ouders van 0-4 jarigen beter aan het informeren. 

Pas zodra dit allemaal gedaan is, kan de fusie getekend worden en dan zal de gemeente pas met 

de financiering komen en kan het project verder worden gecontinueerd.  

 

6. Paasactiviteit 

Aan de oudercommissie Ittervoort is gevraagd wat we denken van het organiseren van een 

paasactiviteit. Dit gebeurd op diverse locaties al, vooral met als doel om ouders elkaar te laten 

ontmoeten en hun betrokkenheid te vergroten. Signalen vanuit oudercommissie geven aan dat 

vanuit school en vrijetijdsclubjes al veelal dergelijke activiteiten worden georganiseerd. Idee 

wordt verlegd naar een zomeractiviteit, waarbij we dan bijv. aan het eind van de middag een 

activiteit op het schoolplan organiseren, ouders voor een hapje zorgen. Tijdstip bijv. van 16.30 – 

19.00u. Sandra deelt dit met medewerkers Hoera Ittervoort. Op dit idee wordt later 

teruggekomen, dan verder uitwerken. 

 

5. Rondje langs de locaties 

a. Ell  

Nieuwe collega gestart, positieve geluiden over vanuit Marianne.  

 

b. Ittervoort 

Susan geeft aan dat ze niet op de hoogte was dat Dana (voorheen stagiaire) een 

flexcontract had en dus zelfstandig op de groep stond.  Wenselijk zowel voor collega als 

ouders om dit te communiceren naar ouders, ter voorkoming van ongemakkelijke situatie.  

 

c. algemeen 

 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

Woensdag 17 april in Ell.  

 

7. Sluiting 

 

 

 Actielijst Door wie 

1 Concept jaarplanner Cindy 

2 Voorstelfiches wijzigen voor beide locaties Sandra 

3 Benaderen voor nieuwe leden voor oudercommissie via 

oproep 

Sandra 
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