
 
 
 
 
 

 

 
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera Kindercentra 

 

Woensdag 09 oktober 2019 aanvang 20:00 uur, 

Locatie: Ell – Scheijvenstraat 12, 6011 RM Ell  
 

Aanwezig:  Sandra Leijssen   Hoera     

  Cindy Walther (voorzitter) Ell    

   Carin Meuwissen  Ittervoort   

Annika van der Plaat  Ittervoort   

Eva Strous    Ell    

Anneke Rutten   Ell   

Afwezig:    

  Susan Derks   Ittervoort  

Loes Griffioen   Ittervoort  

 
1. Opening 

a. Welkom aan Anneke.  
b. Aanstellen notulist. Eva notuleert vandaag.  

 
2. Vaststellen agenda. 

Als extra agendapunten komen de app en de taakverdeling van Sandra en Inge ter sprake.  
 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering.  
De notulen worden goedgekeurd.  

a. Actielijst doornemen 
- Jolanda Gubbels vragen of ze terug wilt komen bij de oudercommissie.  

 
4. Mededelingen 

a. Oudercommissie 
Er is geen ingekomen post.  
 

b. Hoera 
 

Nieuwe tarieven en aanbod 2020  
De tarieven zijn besproken en goedgekeurd. Rond 1 november zullen ze aan ouders doorgegeven worden.  
 
Evaluatie vriendjes/vriendinnetjes week Ell 
De vriendjes/vriendinnetjesweek is goed bevallen. Vijf gezinnen hebben hieraan deelgenomen.  
In de wandelgangen worden leuke verhalen verteld over dit initiatief. Ouders van de vijf gezinnen worden 
binnenkort nagebeld of ze gebruik willen gaan maken van de BSO. 
 
Evaluatie dag van de leid(st)er 
De dag van de leidster was zeer geslaagd. De vlaggetjes en het cadeau zijn goed ontvangen. De lokalen zagen er 
door de vlaggetjes feestelijk uit. 
Wat aandachtspunten voor de brief van volgend jaar: De brief mag eerder worden verspreid. De volgende keer een 
datum in de brief zetten wanneer het knutselwerkje ingeleverd moet worden. 
 
Personele bezetting Ittervoort 
Rik heeft besloten om de BSO van Ittervoort te gaan verlaten. Er is al een nieuwe jongen (Jeroen Cauven) 
aangenomen. 
Hij zal na de herfstvakantie starten (21 oktober). 
Bij de peutgroep is Maartje ziek. De verwachting is dat dit voor een langere tijd is. Dana gaat Maartje vervangen. 
Mary-Kate werkt nu op de babygroep en zal ook de zwangerschapsvervanging van Benthe gaan doen. 
 
Samenwerking met onderwijs 
Ittervoort: Er zijn concrete afspraken gemaakt tussen Hoera en het onderwijs. Dit betekent dat er vanaf nu 
samengewerkt gaat worden bij 1 thema. Hoera en de school zullen die samen uitwerken. 
Ook feestdagen (zoals Sinterklaas, kerst, kinderboekenweek etc) zullen gezamenlijk gevierd worden. 
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Ell: Thema’s worden al gezamenlijk opgepakt. Vanaf nu zal het peuterprogramma zich weer meer gaan houden 
aan de Uk & Puk-thema’s. Deze worden zoveel als mogelijk afgestemd op het thema van school.  
 
Taakverdeling Inge en Sandra 
Inge (assistent leidinggevende) is het eerste aanspreekpunt in Ell. Voor vragen over organisatie Sinterklaas, Dag 
van de Leidster etc kunnen de ouders van Ell bij Inge terecht. Sandra is voor locatie Ell op de achtergrond 
aanwezig. 
Sandra is voor locatie Ittervoort wel het aanspreekpunt. 
 
App Ouderportaal 
Er zijn ouders die klagen over een trage ouderapp. Niet iedereen deelt dezelfde ervaringen.  
Sandra gaat hier achteraan. 
 
Thema-avond 
Het is handig als er een overzicht komt van welke onderwerpen er in de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen bij de 
thema-avonden. Er wordt besproken hoe de thema-avond dit schooljaar vorm gaat krijgen. 
Er zijn twee opties: 
1) Hoera organiseert een thema-avond voor Ittervoort & Ell. 
2) Er wordt een thema-avond georganiseerd met de school. Hoera en school moeten dan wel écht samenwerken. 
Kinder-EHBO wordt als een mooi onderwerp gezien. 
Sandra sluit dit met Ivo kort. 

 
5. Rondje langs de locaties 

a. Ell. Geen bijzonderheden.  
b. Ittervoort. Geen bijzonderheden. 
c. algemeen 
 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 22 januari 2020 om 20.00uur in Ittervoort.  
Onderwerpen/ actielijst voor de volgende vergadering: 
- Foto’s oudercommissie Ell 
- Handtekeningen reglement 
- Kijken naar het nieuwe jaar 
- Thema-avond 
 

7. Sluiting 
 

 Actielijst: Door wie: 

1 Jolanda Gubbels benaderen om lid te worden Oudercommissie Ell  

2 Foto’s oudercommissie Ell Oudercommissie Ell 
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