
 

 

Agenda Oudercommissie Weert, Locatie Leuken 

Datum en tijdstip: donderdag 15 april om 20:00 uur 

Locatie: via Teams 

Aanwezig: Sandra Leijssen, Esther, Katrien, Suzanne, Linda,  

Afwezig met kennisgeving: Cindy 

Notulist: Esther  

 

1. Opening en mededelingen 
- Notulist: Esther 

 

2. Bespreken notulen vorige vergadering  

- Jaarverslag en affiche oudercommissie is nog niet aanwezig. Susan neemt dit op zich.  

- Betrokkenheid voelt als ouder minder met alle maatregelen die medewerkers moeten 

nemen i.v.m. corona. Start zoontje Esther (Ries). Esther kreeg bij de eerste keer naar de 

dreumesgroep gaan geen toegang tot groep. Voelt als een minder prettige start dan bij 

de oudste.  

 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen  (Sandra Leijssen) 

 

 

4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra 

Leijssen) 

 
-BSO Buitengewoon kan aanstaande maandag voor het eerst starten. Dit wordt een 

feestelijke week op beide locaties. Met feestelijke activiteiten.  

GGD is gekomen voor een inspectie. Echter is deze toegang tot het gebouw geweigerd, 

gezien de coronabesmettingen. GGD heeft inspectie gedaan dmv dossiers en telefonisch 

interview met Carien (medewerker).  

 

Tevens is dit spannend gezien de corona. In de dreumes en peuter groep waren laatst 

besmettingen. Ook een besmetting bij een medewerker. Dit is uiteindelijk bij drie positief 

geteste medewerkers gebleven en niet verder gegaan. GGD stelt striktere eisen aan 

medewerkers. Afzonderlijk per groep pauze houden, minder verschillende contacten etc.  

Als BSO open gaat is er meer kans op besmettingen, ook onder collega’s wat een risico 

voor de bezetting van personeel kan zijn.  

 

Veel kinderen zijn lange tijd niet gezien. Hiermee is ook zicht op deze kinderen een stuk 

minder. Medewerkers zijn bij de kinderen langs gegaan om een tulpenbol te geven. Er 

wordt dit jaar ook een speciale evaluatielijst gemaakt voor kinderen waarin vooral aan 

bod komt hoe het met het kind gaat in de afgelopen corona tijd.  

 

Er zijn tot nu toe enthousiaste reacties over de locaties. Sommige kinderen moeten er 

nog aan wennen, maar loopafstand is veel beter te doen voor de kinderen dan naar het 

scoutinggebouw.  

 

 

- Corona. 

Er is geen zicht op wie welk kind besmet en waar het start. Wel zijn de eisen vanuit de 

GGD duidelijk en strikt. Medewerkers kunnen een sneltest doen in Venlo. Dit maakt dat 

medewerkers bij een negatieve test sneller weer aan het werk zijn.  

Binnenkort zal er op iedere kdv zelftesten zijn waar medewerkers (zonder klachten) 2x 

per week kunnen testen met een sneltest. Medewerkers met klachten volgen het huidige 

uitgezette traject van testen en blijven thuis.  

 



 

 

- Wachtlijst 

Voor het kdv is de wachtlijst zo goed als weggewerkt. Er staan er nog 35 op waarvan 23 

zwanger zijn.  

Hoera en Meerderweert zitten in een oriënterende fase hoe ze nog plek kunnen creeëren 

voor een nieuwe groep. Alle opties staan hierbij nog open.  

 

School is bezig met een aanname beleid. Wat de stand van zaken hiervan is, zal Sandra 

navragen voor de volgende vergadering. Dit zal misschien ook voor een verandering van 

wachtlijst zorgen.  

 

- Nieuwe ped. Werkplannen.  

Duidelijk vanuit de oudercommissie.  

Opviel was dat alle BSO kinderen op woensdag en vrijdag op de locatie Buitengewoon 

zitten. De vraag hierbij was hoe dit ervaren wordt door de kleuters, gezien er een stukje 

gelopen moet worden. Gezien dit een kleinere afstand is, is dit voor de jongere kinderen 

goed te doen.  

 

Wordt er verschil gezien in de vraag naar BSO opvang nu er een continue rooster is. (vijf 

dagen principe).  

Dit wordt op dit moment nog niet gezien omdat ouders de woensdagmiddag en vrijdag in 

de structuur hebben zitten en deze middagen al geregeld hebben met het werk. 

Uiteindelijk zal hier een verschuiving te zien gaan zijn.  

 

5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers  
- Anouk van de peutergroep gaat 5 mei met verlof. Darinka gaat haar vervangen vanaf 

10 mei.  

 

6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken 

 

7. Rondvraag 
-Zijn medewerkers al gevaccineerd? Enkele medewerkers die qua leeftijd of risicogroep 

mochten vaccineren.  

 

-Susan heeft aangegeven dat er bij het ophaalmoment tussen 12.30 uur en 13.00 uur 

kinderen voor het raam en deur van de peutergroep voetballen. Dit wordt als vervelend 

ervaren. Leerkrachten lijken er te weinig zicht op te hebben om leerlingen erop te 

attenderen als ouders kinderen gaan ophalen op het kdv. Dit is nogmaals besproken met 

school deze week.  

 

-Check vertegenwoordiging groepen en bso. Deze zijn allemaal vertegenwoordigd. 

 

-Katrien stelt de vraag of wij als oudercommissie iets kunnen doen/organiseren voor 

ouders. De link tussen ouder en kdv lijkt/voelt verslechterd. Actiepunt voor volgende 

keer.  

 

8. Sluiting en plannen van volgende vergadering 

          Volgende vergadering: 8 juli om 20:00u  

 

Actiepunten voor volgende vergadering:  
-Sandra: aanname beleid school 

-Susan: Jaarverslag en affiche 

-Iedereen: Nadenken of wij als oudercommissie iets kunnen doen/maken/organiseren 

voor ouders.  


