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Van:  Yvonne Weikert (lid sinds 15 februari 2016) 

 

Aan:  Sandra Leijssen (lid sinds jaren), 

 Bianca Voncken (lid sinds 15 februari 2016), 

Erik Baas (lid sinds 26 september 2016), 

Pauline te Loo (lid sinds 16 januari 2017) 
 

 

Notulen vergadering OC locatie Haelen, dd. 14 juni 2017. 

 

Aanwezig: Sandra, Bianca, Erik, Pauline en Yvonne 

 

1. Opening 

Sandra opent  de vergadering en heet allen van harte welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

4. Voortgang Thema avond 22-06-2017 

Ontvangst met koffie, thee, water en vlaai in een groot klaslokaal boven in verband 

met de aanwezigheid van airco in dit gedeelte van de school. Eerst zal er centraal 

voorgelicht worden en na een korte pauze wordt de groep in tweeën gesplitst om 

interactief de thema’s te bespreken. De tweede groep zal dan naar het naastgelegen 

klaslokaal gaan. Op het digibord zal bij aanvang van de avond een pdf staan met de 

foto’s van de leden van de oudercommissie. Yvonne zal de avond openen namens de 

oudercommissie en tevens nog een keer aankaarten dat we op zoek zijn naar nieuwe 

aanwas. 

 

5. Continue Rooster 

Dit gaat per de eerste dag van het nieuwe schooljaar 2017/2018 in. En dit betekend 

dan ook dat de kinderen niet meer tussen de middag naar huis gaan of de bso, maar 

op school blijven voor de lunch. De school is ’s Middags eerder uit, te weten om 14.45 

uur. Voor de uren die ouders afnemen op de bso zal dit niet heel veel verschil gaan 

maken.  

 

6. IKC 

Sandra heeft weer een hoop uren scholing gehad samen met haar collega van de 

Leerlingst met betrekking tot het IKC en voorziet dat er een hele mooi IKC gaat 

komen hier in Haelen. 

 

7. IKK-Besluit januari 2018 

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. 

Hoera Haelen is helemaal up to date en verwacht geen problemen. 

 

8. Ontwikkelingen bso Haelen 

Er is een prachtig busje aangeschaft waarmee Hoera Haelen nu veel mobieler is 

geworden met activiteiten. Ook zal hier vanaf het nieuwe schooljaar het vervoer naar 

het zwembad mee plaatsvinden. Vanaf september biedt Hoera Haelen namelijk de 
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mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen tijdens bso uren. De zwemlessen worden 

door een eigen medewerkster gegeven in kleinschalige groepjes.  

9. Rondje langs de locaties 

a. ’t Vlinderke 

Geen opmerkingen 

a. ’t Keverke 

Geen opmerkingen 

a. ’t Hommelke 

Geen opmerkingen  

b. BSO Haelen 

Geen opmerkingen.  

 

 

6.  Onderwerpen en datum volgende vergadering  

De afspraak voor de volgende vergadering: 

Maandag 4 september 2017 om 19.30 

Locatie bs de Leerlingst. 

 Onderwerpen:  

 Nader te bepalen 

 

7. Sluiting 

Sandra bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  



 
  

 
Oudercommissie locatie Haelen 
haelen@ouder.hoerakindercentra.nl 
 
 

3 
 

Aktielijst OC locatie Haelen 

 
NR Actie Wie Gereed per Status 

47 nieuw oudercommissielid 

BSO zoeken 
 

SL 15 december  

48 Mailbeheer SL en 
Activiteiten 
commissieleden 

Zolang er nog 
geen nieuwe 
voorzitter is. 

 

49 Info schooltijden doormailen 

aan alle OC leden 
 

SL zsm  

50 
 

In de volgende nieuwsbrief 
vermelden dat er een auto-
reply is ingesteld op het Hoera 

e-mailadres 

SL Volgende 
nieuwsbrief 

 

 

 

 




