
 
 
 
 
 

 

 
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra 

 

Woensdag 22 januari 2020 aanvang 20:00 uur, 
Locatie: Ittervoort – Begoniastraat 11, 6014 BH Ittervoort 

 

 
Aanwezig: 

Sandra Leijssen               Hoera        
   Cindy Walther (voorzitter)     Ell          
     Eva Strous                   Ell          

Anneke Rutten              Ell          
Jolanda Gubbels              Ell/Ittervoort          
Carin Meuwissen              Ittervoort      
Susan Derks                  Ittervoort      
Annika van der Plaat          Ittervoort/Kelpen      

 
Afwezig: 

Marleen Kirkels              Ell/Ittervoort          
Robin Joosten              Ittervoort      
Laura van Bree              Ittervoort      

 
1. Opening 

a. Welkom terug aan Jolanda. We hebben nog drie nieuwe leden, maar die zijn vandaag afwezig. We 
hebben veel leden twee locaties vertegenwoordigen.  

b. Aanstellen notulist. Annika notuleert vandaag.  
 

2. Vaststellen agenda. 
Als extra agendapunten komen de app en locatie Kelpen en ter sprake.  

 
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering.  

De notulen worden goedgekeurd.  
a. Actielijst doornemen 

- Jolanda Gubbels is teruggekomen. Foto’s worden nog besproken.   
 

4. Mededelingen 
a. Oudercommissie 

Er is geen ingekomen post. Ouders spreken ook niet snel aan. Als er problemen zijn, zijn ze sneller 
geneigd zelf al naar de leid(st)ers van de groep te gaan. Er zou wel weer een bericht op de app kunnen 
om de oudercommissie onder de aandacht te brengen.  
 

b. Hoera 
 

Organisatie thema-avond Ell 
Er staat volgende week een overleg op de agenda waarin dit besproken wordt. Eerdere onderwerpen worden 
besproken; social media, EHBO, hoogsensitiviteit.  
 
BSO contract tijdens schoolvakanties 
Er wordt strenger gecontroleerd op het clusteren van BSO. Als ouders naar meerdere locaties gaan, moeten er 
meerdere contracten zijn. Daarom krijgen ouders een addendum om te tekenen. Vakantie-opvang wordt 
besproken. Mogelijk dat er een interessepeiling uitgezet wordt voor ouders (van Ell) om te kijken of vakantie-
opvang in Ell een optie is. Misschien moet de peiling breder getrokken worden om inzicht te krijgen welke keuzes 
ouders maken voor vakantie-opvang en waar de behoeften liggen.  
 
Inspectie Ittervoort 
Er is ook een inspectie in Ittervoort geweest. Het rapport komt nog, maar er is niks bijzonders uit gekomen.  
 
Uitbreiding slaapplaatsen Ittervoort 
Er zijn te weinig plekken. Sandra is met de brandweer door de ruimte geweest. Er moet officieel een vergunning 
komen en dan komen er 6 plekken bij. De babygroep op dinsdag zit vol.  
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Affiche oudercommissie (Ell en Ittervoort) 
Er wordt besproken dat foto’s wisselen en dat het prettig is om zeker nu met de vele ouders die een dubbele locatie 
vertegenwoordigen een gezamenlijk affiche te doen met alle foto’s.  
 
Nieuw reglement 
Dit agendapunt wordt verschoven. Er moeten handtekeningen gezet worden, dus moet de hele commissie 
aanwezig zijn.  
 
Zomerfeest 
Het viel op dat er vooral kinderen van de dagopvang en peutergroep aanwezig waren, maar het was positief 
ontvangen. Daarom zelfde insteek als vorig jaar. Wel kijken welke spellen we willen. Bij het volgende overleg 
hierop terugkomen. Spellen de vorige keer waren: ezeltje prik, eendje hengelen, schmink, hoedje wip, blik gooien, 
bibberspiraal, 4 op een rij en sjoelen. Nadenken over hoe we de groep van de BSO meer kunnen betrekken.  
 
App Ouderportaal 
Er spelen nog steeds wat problemen rondom de app. Sandra heeft hier een mailtje over gestuurd, maar gaat er 
nogmaals achteraan. Een aantal problemen zijn dat hij traag is of hapert. 
 
Kelpen 
Er is een oproep geweest voor de oudercommissie. Annika benoemt dat zij ook van Kelpen is, dus of het nodig is 
dat zij hierop reageert. Sandra bespreekt dit met haar collega. Ook de BSO is kort besproken, omdat de vaste 
kracht gaat stoppen.  
 
Afscheid Eva 
Eva is vandaag voor het laatst.  

 
5. Rondje langs de locaties 

a. Ell. Geen bijzonderheden.  
b. Ittervoort.  

Susan benoemt dat de connectie tussen peutergroep en kleuterklas oed is. Er zijn concrete afspraken 
gemaakt.  
Anneke benoemt dat de afspraak over de buitendeur open/dicht niet bij iedereen helder is.  
Susan benoemt dat de babyspecialist fijn is. Ook is het prettig dat medewerker thuis op gesprek komt  
en er dan 4 weken 1 medewerker gekoppeld is.  

c. algemeen 
 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 25 maart 2020 om 20.00uur in Ell.  
Onderwerpen/ actielijst voor de volgende vergadering: 
- Zomerfeest 
- Nieuw reglement 
- App 
- Thema-avond 
- Kelpen 
- Ouderpeiling vakantie 
 

7. Sluiting 
 

 Actielijst: Door wie: 

1 Jolanda Gubbels benaderen om lid te worden Oudercommissie Ell  

2 Foto’s oudercommissie  Oudercommissie/ Sandra 

3 Ouders van het peuterprogramma Ell benaderen Oudercommissie Ell 

4 Promotie oudercommissie Sandra 

5 Enquetevragen bedenken/ouders peilen Oudercommissie 

6   

7   
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