
 

 

Datum: 12 Juni 2017 

Aanwezig: Inge Rutten (notulist), Willem Kraus, Robert Berkelmans, Bart Engels, Fouzia 

Amhaouch-Arssi, Yvonne Heussen, Hanneke Vullings 

 

Opening/Welkom 

Bart heet ons welkom, geen mededeling 

 

Voorbespreking 

NVT 

 

Notulen vorige vergadering 

Geen op of aanmerkingen 

 

Agenda punten Hoera: 

a. Op weg naar IKC De Groenling 

Hanneke geeft uitleg over de plannen voor het IKC, samenwerking tussen BS De 

Groenling en Hoera De Groenling. Op 3 juli vind een interne bespreking plaats en 5 juli 

een ouderavond voor iedereen met kinderen op de Groenling (BS en KDV). 

 

b. Ontwikkelingen BSO 

Sportcentrum Helden heeft aangegeven te willen stoppen met Kinderdrôme om het 

sportcentrum uit te breiden. Wat dit betekend voor de BSO wordt onderzocht. 

 

c. Konnect stand van zaken  

Op locatie Ruijsstraat wordt de ouderportaal van Connect gebruikt. Een aantal zaken 

behoeven wat toelichting en aanpassingen worden gemaakt. Onder andere Bonusuren, 

FAQ (Frequently Asked Questions) en een maandoverzicht / opvangkalender toevoegen 

aan de mobiele app (zit wel in website). 

 

d. Inspectierapport BSO Kinderdrome 

Kind-leidster ratio verdeling klopte niet. Het totaal klopte wel, maar er was één kindje 

dat graag bij zijn vriendjes wilde zitten waardoor de verdeling van de groepen niet 

klopte. 

 

e. Inspectierapport Ruijsstraat 

Hier is nu twee keer het kind-leidster ratio overtreden. Dit is een punt van aandacht en 

er wordt binnen Hoera gekeken hoe dit op te pakken. 

 

f. Babyspecialist 

Verschillende medewerkers binnen Hoera zijn opgeleid tot baby specialist. Omdat de 

bevalling van een kind al effect kan hebben op de ontwikkeling van een kind is het 

belangrijk om dit zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast zijn de medewerkers 

zich nu meer bewust van hoe baby’s de dagelijkste dingen ervaren (bv het liggen in box 

boven een speelruimte en het staren in TL verlichting). 

 

Ingekomen berichten van ouders 

NVT 

 

 

Wat verder ter tafel komt 

Binnen Hoera heeft ieder kind een mentor. Voor ouders is het nu niet duidelijk wie de 

mentor van hun kind is. Hanneke kijkt of dit in Konnect opgenomen kan worden. 

 



 

 

Binnenkort wordt gestart met het opruimen van het halletje in de Ruijsstraat. Ook komen 

er duidelijke regels om dit netjes te houden. 

 

Hoera gaat het spandoek bij het Pantaleon weghalen. De huidige print is erg vervaagd en 

heeft geen uitstraling. 

 

Bart heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter van deze oudercommissie. 

Er zal naar een nieuwe voorzitter / lid gezocht worden middels een oproep. 

 

De derde donderdag van september (21 september) is de dag van de leidster. De 

oudercommissie zal weer zorgen voor een leuke attentie voor de leidsters. 

 


