
 
 
 
 
 

 
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra 

 

Woensdag 25 mei 2020 aanvang 20:00 uur, 
Locatie: Teams (Corona) 

 

 
Aanwezig: 

Sandra Leijssen               Hoera       
   Cindy Walther (voorzitter)     Ell          
     Anneke Rutten              Ell          

Jolanda Gubbels              Ell           

Marleen Kirkels              Ell          
Carin Meuwissen              Ittervoort      
Susan Derks                  Ittervoort      
Annika van der Plaat          Ittervoort      
Robin Joosten              Ittervoort      
Laura van Bree              Ittervoort      
 

 
1. Opening 

a. Aanstellen notulist. Cindy notuleert vandaag.  
 

2. Vaststellen agenda. 
 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering.  
a. Actielijst doornemen 

 
4. Mededelingen 

a. Oudercommissie 
1. Ontvangen mail/berichten van ouders → geen 

 
b. Hoera 

1. Maatregelen rondom Corona 
2. VVE beleid per 1-8-2020 
3. Nieuwbouw Ittervoort 
4. Bezetting PP Ell 

Maatregelen rondom Corona 
Per locatie zijn de maatregelen en ervaringen besproken. 
Bijzonderheden uit het rondje met ervaringen zijn:  

• De communicatie in Ell laat te wensen over. 

• Het is voor ouders soms wel een beetje zoeken m.b.t. praktische zaken. 

• Als ouder ben je bij het brengen en halen sneller weg dan normaal. 

• Het toegangspoortje in Ittervoort is wel een aandachtspunt, ouders van school maken van beide poortjes 
gebruik. 

• Noodopvang was goed georganiseerd voor de ouder die in de zorg werkte. 

• Heel veel corona updates via het ouderportaal  
 

VVE beleid per 01.08.2020 

• Vanaf 1 augustus krijgen de kinderen met een VVE indicatie een aanbod van 16 uur per week (wettelijke 
verplichting). 
De concrete invulling van deze uren zal de komende tijd duidelijk moeten worden, even als de financiële 
kosten voor de ouders. 
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Nieuwbouw Ittervoort 

• Er is schot in de locatie. 

• Per 01 juni wordt alles openbaar gesteld. 

• 15 juni is de commissie sociaal en op 30 juni is de raadsvergadering. Dan wordt de locatie gekozen.  

• De dorpsraden hebben zich bij elkaar gepakt en hebben gezamenlijk een advies geschreven. 
 
Bezetting PP Ell 

• Er is een terugloop in de kindaantallen van het peuterprogramma in Ell. In 2018 weinig kinderen geboren. 
Na de zomervakantie staat er vaker maar 1 medewerker op de peutergroep ipv 2 medewerkers. 

 
 

5. Rondje langs de locaties 
a. Ell.  

1. Geen bijzonderheden. 
 

b. Ittervoort.  
1. Op de privé email van Karin is er een email binnen gekomen over de BSO in ittervoort. Carin 

heeft deze mail bespreekbaar gemaakt met de medewerkers van de BSO.   
Wanneer dergelijke vragen binnen komen dan deze terugverwijzen naar Sandra. Als 
oudercommissie kunnen we enkel de weg wijzen. Zeker als het m het functioneren van een 
medewerker gaat. 

 
c. Algemeen 

1.  Het zomerfeest (Ittervoort) en het themafeest (Ell) gaan dit jaar vanwege de Corona niet door. 
2.  De app problemen zijn opgelost. 
3.  Ouderpeiling vakantie opvang 

a. Het is een gevoel dan wanneer de locaties Ell en Ittervoort open zouden zijn 
gedurende de vakantieperiode dat er dan meer gebruik van de vakantie 
opvang gemaakt zou worden.  

b. De ouderpeiling voor de vakantieperiode is gemaakt maar nog niet uitgezet. 
4.  Kelpen: bij meer dan 50 kinderen dan is een oudercommissie wettelijk verplicht.  

 
6. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 06 juli 2020 om 20u00uur in Ittervoort.  
 

7. Sluiting 
 

 Actielijst: Door wie: 

1 Met ingang van het nieuwe schooljaar moeten alle leden het 

“nieuwe” regelement tekenen 

Sandra 

2 Voor de zomervakantie de ouderpeiling voor de vakantieperiode 

uitzetten. 

Sandra 

3 Jaarverslag oudercommissie Cindy 

4 Dag van de leidsters/leiders d.d. donderdag 17 september 2020 Allen 

 


