
 

 

Agenda Oudercommissie Weert, Locatie Leuken 

 

Datum en tijdstip: 

15-9-2022 20:00uur 

Locatie: 

IKC Leuken 

Afwezig met kennisgeving: 

Katrien, Esther, Melissa, Robin 

Notulist: Linda 

 

 

1. Opening en mededelingen 

▪ Notulist: Linda 

 

2. Bespreken notulen vorige vergadering  

▪ Nieuwe groep IKC is in ontwikkeling: bouwplan afgekeurd. Er ligt nu een nieuw ontwerp 

bij de gemeente. Bouw dus nog uitgesteld. Betekent dat er nog geen nieuwe groep IKC 

opgestart kan worden op korte termijn. 

▪ BBL’ers zijn reeds gestart: staan beiden op BSO. Samenwerkingsverband met Punt 

Welzijn aangegaan, wordt nog 1 gymdocent geleverd voor BSO. Ook zullen stagiaires 

vanuit Punt Welzijn gaan starten. 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Monique Wolters) 

▪ Samenwerking Peuters/ kleuters is een onderdeel waar we nu na de vakantie weer de 

verbinding in gaan zoeken. Activiteiten samen, speel-leerplein nu weer meer in gebruik 

gezamenlijk. Muziek en dramalessen zullen gaan starten vanuit RICK, met ook 

gezamenlijke lessen. Mogelijke verbinding met Groenewoud, gezamenlijke activiteit 

ouderen/peuters-kleuters. 

▪ Terugkomen op Opa en oma dag. Eind vorig schooljaar niet doorgegaan, onvoldoende 

animo. Nu herfst/winterperiode in, onduidelijk hoe ontwikkelingen zijn mbt COVID. Voor 

nu geen nieuwe opa oma dag plannen. Er zal een e-mail uitgaan naar de mensen die 

zich hadden aangemeld. 

▪ Wellicht een inloop moment op de BSO in Laar/Leuken ivm openstellen locaties in de 

vakantieperiode. Inloop moment om mogelijke drempel, om in vakantie kinderen naar 

andere locatie te brengen, te verlagen. 

4. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers  

▪ Geen inbreng 

 

5. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken 

▪ Cindy; nieuwe voorzitter per januari 2023. Cindy zal per januari 2023 stoppen met OC 

ivm persoonlijke ontwikkeling. Suzanne wil het stokje overnemen. 

 

6. Rondvraag 

▪ Suzanne: bij Nederweert geen verhoging bij glijbaan, hier deze verhoging wel gekomen 

ivm veiligheid. Ook in Nederweert deze aanpassing doorvoeren? Gaat opgepakt worden. 

 

 

7. Sluiting en plannen van volgende vergadering 

 

▪ Volgende vergadering: 1 december om 20:00 


