
Agenda Oudercommissie Weert, Locatie Leuken 

Datum en tijdstip:   17-02-2022 20:00uur 
Locatie:     teams vergadering 
Afwezig met kennisgeving:  -  
Notulist: Linda 

1. Opening en mededelingen 
- Notulist in overleg vaststellen voor deze vergadering: Linda 
Voorstelronde ivm deelname mogelijk nieuwe leden oudercommissie: 

Robin Hoeben (moeder v Joos, babygroep) 
Sanne Leenders (moeder v Annelijn, babygroep en Quinten, VSO en BSO) 
Melissa vd Weijer (moeder v Zoë, babygroep en Senne peutergroep) 

2. Bespreken notulen vorige vergadering  
- Paaltjes schoolplein al oplossing voor gevonden? 

          Sandra heeft dit besproken met school. Erik pakt dit op, kijkt naar antislip matjes 
          voor op de paaltjes. 
          Slijtage aan hout van speeltoestel bij baby/dreumesgroep word in het voorjaar  
          gecontroleerd. 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra Leijssen) 
- Oproep nieuwe leden oudercommissie; deze vergadering nemen drie 

potentieel nieuwe leden deel. 
- GGD Inspectie BSO Buitengewoon Leuken: in januari heeft inspectie 

plaatsgevonden op de schutterij. Controle op 7 punten, oa diploma’s, 
pedagogisch klimaat, oudercommissie, EHBO, bezetting. Rapport komt 
volgende keer op de agenda van de oudercommissie en wordt voor de 
vergadering rondgemaild. 

- Personele bezetting; werving nieuwe collega’s is gaande. Met Gilde start in 
maart een BBL traject, gedurende het jaar is er instroom om meer spreiding te 
krijgen. Assistent leidinggevende, Inge gaat weg (stroomt door naar andere 
functie). Zwangerschapsvervanging voor Steffie start begin april. 

               Er is nog wel sprake van een tekort, met name bij de oproepmedewerkers.  
               Ook op BSO een tekort, om deze reden is er een wachtlijst. 

- Huisvesting IKC Leuken; Meerderweert is actief met gemeente bezig om 
uitbreiding te realiseren. Intentie is om met 4 klaslokalen en 1 opvanggroep 
voor Hoera uit te breiden. Voorlopig zal speelzaal ingericht worden voor 
instroomgroep. 

4. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers  
- Geen inbreng 

5. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken 
- Opa/oma dag medio april plannen? Gezien huidige situatie (versoepelen 

maatregelen) vindt de oudercommissie dat we een opa/oma dag nog even 
moeten uitstellen, richting juni. 

6. Rondvraag 
Sandra vraagt wie het jaarverslag van 2021 wil maken: Suzanne pakt dit 
op. 



Sandra vraagt hoe om te gaan met foto’s die op ouderportaal verschijnen. 
Hiervoor geven ouders toestemming. Echter foto’s worden ook verstuurd 
naar derden/worden geplaatst op social media. Belangrijk om andere 
ouders hiervan bewust te maken, reminder sturen. 

Suzanne vraagt hoe het staat rondom tussendoortjes bij BSO (ongezonde 
dingen). Sandra geeft aan dat dit wel teruggekoppeld is aan medewerkers,  
om hier aandacht voor te hebben. 

7. Sluiting en plannen van volgende vergadering 

         Volgende vergadering:  
   

Sanne, Melissa en Robin willen graag aansluiten als lid bij de 
oudercommissie. 


