
 
 
Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra 
 
Ell, 21 februari 2018, Locatie Ell 
 
Aanwezig:  Sandra Leijssen (voorzitter) Hoera:  s.leijssen@hoerakindercentra.nl  
  Cindy Walther   Ell  fam_walther@hotmail.com 
  Chantal Smeets   Grathem chantalpascal@kpnmail.nl 

Kristel Gubbels-Daemen Grathem kristel.daemen@gmail.com 
Carin Meuwissen  Ittervoort carinmeuwissen@ziggo.nl 
Kirsten Haaland   Ittervoort kirstenhaaland@gmail.com 
Jolanda Gubbels  Ittervoort jolanda.gubbels@gmail.com 
Susan Derks   Ittervoort susan.derks@gmail.com  

 
Afwezig:  Marianne Wijen, Michelle Stappers, Nicole Evers 

 
Kopie:   
  Rianne Dalemans  Grathem rianne.dalemans@gmail.com  
 

Agenda:   
   
1. Opening 

 

2. Vaststellen Agenda 
Locatie Grathem gaat met Rianne Dalemans bespreken of ze nog terug wil komen in de 
oudercommissie. Ze ontvangt nog altijd de kopieën van de overlegmomenten.  

 
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 15-11-2017 

Actiepunten vorig overleg:  

- inloggegevens van Ittervoort nog niet bekend. Mailbox wordt over het algemeen niet 

gebruikt op alle locaties. Toch de mailboxen in stand houden. Sandra gaat nog achter de 

inloggegevens van Ittervoort aan.  

- Concept jaarplanner moet nog  Cindy 

- Introductiepakket naar oudercommissie Grathem moet nog  Cindy 

 

4. Mededelingen: 

A. Ouderencommissie: 

1. Ontvangen mail/berichten van ouders:  - 

 

2. Nieuwe leden oudercommissie Ell: Nog geen nieuwe aanwas. Sandra gaat mail 

die in Ittervoort verstuurd is ook in Ell versturen om nogmaals leden te zoeken.  

 

B.  Hoera: 

 1. Ondertekenen reglement (Ittervoort) is gedaan. 
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 2. Cluster Leudal 

Gezien de ontwikkelingen is er een vacature geplaatst voor een tweede 

clustermanager. Kim Hanssen gaat per 1 maart starten, zij komt vanuit het CJG. 

Verdeling: Haelen, Grathem, Kelpen en Horn (Lataste) vallen onder Kim, Ittervoort, Ell 

en Heythuysen onder Sandra. Daarnaast komt er ook een extra assistent-

leidinggevende bij, dit gecombineerd met een extra taak rondom de kindplanning. 

Deels om taken van Vera Karis over te nemen die deels ziek is. Dit wordt Roxana.  

 

 3. Ervaringen Hoera Ouderportaal 

Over algemeen goed, maar toch ook wat problemen.  Carin had goedkeuring voor 

plaatsing op vrijdag in de vakantie. Stond bij: Goedgekeurd (locatie Ittervoort). Het 

was niet duidelijk dat ze daar nog op moest klikken, want dan had ze gezien dat 

locatie Haelen open was.  Daarbij aangegeven dat ze bericht wilde krijgen als niet aan 

de wens kon voldoen (dus voorkeurslocatie). Echter geen bericht ontvangen. Kortom 

niet helemaal duidelijk.  

Nadeel ook dat je via de app niet meerdere dagen kunt aanvragen, dit kan wel via de 

webversie. 

Zoon van Susan en stiefdochter niet te zien in één app voor vader, omdat het aparte 

debiteurennummers betreft. Dit wordt ook als nadeel ervaren. Sandra gaat hier nog 

even achteraan of er toch iets mogelijk is.  

Chantal geeft aan dat nog niet  altijd op berichten wordt gereageerd.  

Ouders met flexcontracten kunnen niet zo maar de tijd aanpassen, zij moeten eerst 

de oude aanvragen eruit halen en dan weer de nieuwe invoeren. Wordt als 

omslachtig ervaren. Bij opmerking erbij typen dat je eerder al gereserveerd had.  

 

4. GGD rapport Grathem en Ittervoort 

Sandra stuurt de rapporten aan ons door. Voor beiden locaties waren de rapporten 

goed. Dit jaar een nieuw inspectiekader ivm IKK, deze is in Panningen al geweest.  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid was onvoldoende, komt volgende keer terug op de 

agenda.  

 

 

5. Thema-avond 2018 6 juni in Ell. 

Maartje Coolen kan, vraagt er 60 euro voor. Ze wil er een interactief programma van 

maken. Belangrijk om de uitnodiging prikkelend te maken. Wie gaat deze maken? 

Idee om format van vorig jaar aan te passen.  Marianne vragen deze te maken. Deze 

op de maandag voor de meivakantie versturen en na de meivakantie een herinnering 

te sturen.  Op de locaties kunnen ook nog inschrijflijsten worden opgehangen, als 

extra reminder/stimulans.  Tijdstip: Inloop vanaf 19.45u, programma van 20 – 

21.30u. Cindy zorgt voor cake.  

 

6. Jaarverslag; deze gaat Cindy maken.  Sandra stuurt format aan Cindy. 

 

7. BSO ruimte Grathem: Wens is er om eigen BSO ruimte te hebben in Grathem, gezien 

de groepsgrootte. Sandra is hierover in gesprek met directeur van de school.  



   

 

 

 
5. Rondjes langs de locaties:  

a) Grathem:   

Bezig met een smoelenwand; zijn  in afwachting van fotograaf.  

Judith was 25 jaar in dienst, via Facebook achter gekomen. Oudercommissie Grathem  vond 

het jammer dat ze niet op de hoogte waren. Sandra legt uit dat het niet officieel 25 jaar is, ze 

is conform cao 25 jaar in dienst en niet vanuit Hoera.  Eind van het jaar gaat ze uit dienst.  

Kristel deelt positieve boodschap, haar dochter was een week thuis in verband met knippen 

van de amandelen. Namens de kinderen van Hoera een kaartje ontvangen, werd erg 

gewaardeerd.  

Ouders blijven op maandag vaak erg lang hangen. Vraag is of hier extra aandacht voor kan 

komen.  

Vraag van Kristel: Wanneer een kind van Hoera naar de kleuterklas gaat, hoeveel 

wenmomenten zijn er dan? 1 wenochtend van uit school en 2 wenmomenten vanuit Hoera, 

maar niet geheel duidelijk. Dit vraagt Kristel na op de groep.  

 

b) Ell:  

Positieve reacties op de nieuwe ruimte, vooral op de warme uitstraling die er hangt.  

 

c) Kelpen-Oler:  

- 

d) Ittervoort:  

Blij met Rick op de BSO.  

 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering:  

Woensdag 23 mei om 20u in Grathem  

 

7. Sluiting/Rondvraag:  

 

 Actielijst: Door wie: 

1 De notulen van 21 februari 2018 doorsturen aan alle leden van de 
oudercommissie 

Notulist 

2 Inloggegevens mail Ittervoort opzoeken en doorsturen Sandra 

3 Mail rondsturen locatie Ell voor nieuwe leden oudercommissie Sandra 

4 Concept jaarplanner moet nog  Cindy 

5 Introductiepakket naar oudercommissie Grathem moet nog Cindy 

6 Format jaarverslag mailen naar Cindy. 

Jaar verslag voor 1 juni gereed hebben 

Sandra 
Cindy 



 


