
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 

Wanneer: donderdag 10 Februari | 20.00uur 

Waar:  Teams   

Aanwezig:  Luuk van Langen, Leontien Verhaegh, Bob Treuen, Marloes Teeuwen, Georgette 

Lentz en Christel Versteegen 

 

1. Opening 

2. Notulen 2 december 2021 

Eén aanpassing gedaan op de notulen, verstuurd op 11-2-2022 naar Oudercommissie. 

3. Veiligheid en gezondheid 

A. Corona: Niet ieder coronageval wordt meer gecommuniceerd door Hoera. Dit heeft als 

voornaamste reden het voorkomen van een overvloed aan communicatie naar ouders. 

Daarbij komt dat er landelijk de nodige versoepelingen hebben plaatsgevonden. Indien er 

sprake is van een uitzonderlijke situatie (bijv. meerdere besmettingen in één groep), dan 

vindt er uiteraard wel specifieke communicatie plaats. 

Met het doorvoeren van versoepelingen heeft Hoera bewust gewacht, omdat dit weinig 

verschil zou maken (met uitzondering van de versoepelingen m.b.t. quarantaineregels). 

Hoera wacht het protocol van de brancheorganisatie af, voordat eventuele nieuwe 

versoepelingen worden opgepakt. Dit zal naar verwachting na woensdag 16 februari zijn. 

Alle maatregelen/regels zijn per locatie van Hoera gelijk. Per locatie worden indien nodig wel 

zaken apart afgestemd, maar de verschillen hierin zijn minimaal. 

Vanaf begin februari vinden er op locatie wel weer rondleidingen plaats met ouders, waarvan 

het kind nieuw is/gaat zijn op desbetreffende locatie. Deze rondleidingen worden gepland op 

rustige momenten en met inachtneming van coronamaatregelen zoals gebruik van een 

mondkapje en toepassing van de 1,5m regel. 

 B. Waterpokken: Op locatie de Liaan zijn er gevallen van waterpokken gemeld. Op dit 

moment is het niet nodig om hiervan een melding te doen bij de GGD, maar komen er meer 

besmettingen bij, dan zal er berichtgeving via het ouderportaal volgen. 

4. Locaties 

De Pas 

Oudbouw: De verlichting aan de buitenzijde bij de ingang is aangebracht. Nu het ook weer 

langer licht zal zijn, is dit voor nu afdoende.  

Nieuwbouw: De bouw ligt op schema. De komende weken zal de opgelopen achterstand van 

1 a 2 weken, die ontstaan is ten gevolge van asbestsanering, worden ingehaald. 

Sleuteloverdracht staat gepland op 21 juli 2022; streven van Hoera is verhuizing in de laatste 

weken van augustus. De verhuizing zal gedaan worden door eigen personeel in 

samenwerking met een verhuispartner. En zoals het er nu uitziet is er geen extra inzet van 

ouders nodig. 



Stan Timmermans gaat per 1 maart 2022 afscheid nemen als schooldirecteur van de Pas. 

Stan was een belangrijke sparringpartner met betrekking tot de nieuwbouw, echter zijn de 

grote besluiten al genomen. Er staat inmiddels een vacature open. 

Een eventuele meerprijs door gestegen prijzen bouwmaterialen is op dit moment nog binnen 

de marges. 

De inrichting is afgestemd in een werkgroep bestaande uit medewerkers Hoera en de Pas. Er 

zijn 3 partijen benaderd om een offerte te maken en in de maand februari wordt hier een 

keuze in gemaakt. 

Voor het buitengebied heeft het verkennend gesprek met de hovenier niet het gewenste 

resultaat gebracht, de visie van het Kindcentrum kwam hier helaas onvoldoende in terug. Er 

is met een extern bedrijf geschakeld, welke gespecialiseerd is in een natuurlijke insteek en op 

het “buiten spelen”. Dit bedrijf zal een ontwerp maken. Er is focus op een snelle realisatie. Bij 

start van het schooljaar zal de infrastructuur (denk hierbij aan parkeerplaatsen, 

fietsenstalling en paden) gereed zijn. Echter zal het waarschijnlijk niet lukken om de 

buitenruimte dan volledig klaar te hebben. Dit komt omdat start werkzaamheden aan de 

buitenruimte pas plaats kunnen vinden, nadat oplevering heeft plaatsgevonden. En er is 

weinig ruimte tussen moment van oplevering en start van schooljaar. Desalniettemin zal 

Hoera zorgdragen voor een veilige buitenruimte. Het schoolplein en de buitentuin zijn beide 

in beheer van Prisma. Voor het stuk tussen school en Aan De Koeberg stelt de gemeente Peel 

en Maas budget beschikbaar. 

In het kader van de verkeersveiligheid zullen er snelheidsbeperkende maatregelen getroffen 

worden. In de bocht bij de Kesselseweg komt een verkeersheuvel met een oversteekplaats 

en er zal een drempel geplaatst worden ter plekke van de hoofdingang op de Kloosterstraat. 

Eind februari staat er opnieuw een infra overleg gepland, waarin de verkeerssituatie opnieuw 

zal worden besproken. Tevens is de buurt aan de Kesselseweg met de gemeente hierover in 

gesprek. 

De Liaan 

Inrichting: Een interieurarchitect zal het interieur van basisschool de Liaan van een update 

gaan voorzien. Voor Hoera verandert er weinig, want meubilair is vrij nieuw en in een prima 

staat. 

Verkeer: Er zal op korte termijn een gesprek gepland worden tussen gemeente, school en 

Hoera. Hierin zal de verkeersveiligheid aan de Sterappel besproken worden. De fiets- en 

autostroom loopt bijvoorbeeld nog door elkaar, de wens is om dit veiliger te maken. 

Werkgroep Schrames: Deze werkgroep houdt zich bezig met het aanbod van speelpleinen, 

speelvelden en speeltoestellen in de wijk. En heeft het signaal afgegeven bij de gemeente dat 

er meer speelvoorzieningen dienen te komen in de wijk, maar ook dat het schoolplein 

verbeterd dien te worden. Hoera en school hebben overleg gehad met deze werkgroep. 

Voorlopige conclusie is dat de gemeente Peel en Maas budget beschikbaar gaat stellen om 

de groenstrook (schuin tegenover het schoolplein) te gaan inrichten. Een volgende stap zal 

een herinrichting van het schoolplein gaan zijn, dit is iets wat schooldirecteur Wouter 

Welbers mee aan de slag zal gaan. 

 



5. Overige zaken 

A. Personeel: Er is nog steeds een personeelstekort. Quarantaine wegens corona blijft 

voorkomen onder het personeel, waardoor de druk erg hoog blijft. Daarbij komt dat er meer 

opvang wordt afgenomen, dus is er ook meer personeel nodig om te voldoen aan de vraag. 

Hoera heeft besloten om in de kerstvakantie één week te sluiten. Dit is gedaan om het voor 

personeel mogelijk te maken om vakantie te hebben (het opnieuw ontzeggen van vakantie 

was niet meer wenselijk) en om het sluiten van groepen te voorkomen. Deze sluiting is over 

het algemeen zeer goed ontvangen door ouders en medewerkers van Hoera. 

De BBL in samenwerking met Gilde start op 1 maart 2022. Deze BBL heeft een vrij 

instapmoment en hier is veel animo voor. De ruimte om hieraan deel te nemen is helaas niet 

onbeperkt, aangezien er ook ruimte voor reguliere stagiaires dient te blijven en de kwaliteit 

van de geboden opvang moet gewaarborgd blijven.  

Hoera heeft focus op binden en boeien en het tevreden houden van het personeel. Alles is 

bespreekbaar en ze vinden het belangrijk om samen een goed team te vormen. 

B. Status oudercommisie: De oudercommissie heeft twee reacties ontvangen naar aanleiding 

van de oproep van 1 februari 2022. Het betreft Georgette Lentz en Christel Versteegen. Zij 

zijn aangeschoven bij dit overleg om te ervaren wat deelname aan de oudercommissie 

inhoudt en hebben beiden te kennen gegeven in de toekomst graag deel uit te willen maken 

van de oudercommissie. Op korte termijn zullen zij zich ook voorstellen middels een bericht 

op het ouderportaal. 

6. Rondvraag 

A. In december is er een bericht gekomen op locatie de Pas, dat er 100% pindakaas gebruikt 

zal worden als mogelijk beleg. Er is Hoera-breed afgesproken dat de uitvraag gedaan moet 

worden als een peutergroep dit wil aanbieden.  

B. Bij de opening van de nieuwbouw Pas is geen extra aandacht vanuit de oudercommissie 

noodzakelijk. 

C. Oude notulen zijn gepubliceerd op de website van Hoera en kunnen op deze manier altijd 

teruggelezen worden.  

D. In het kader van de AVG zal Luuk een notificatie instellen in de mailbox van de 

oudercommissie, zodat bij een nieuw ontvangen e-mail er een melding uitgaat naar de leden 

van de oudercommissie. 

E. Voorgesteld om het notuleren te gaan rouleren onder de leden van de oudercommissie. 

7. Sluiting 

Marloes heeft aangegeven dat zij per september zal stoppen als lid van de oudercommissie. 

Haar zoon zal vanaf september 2022 naar de basisschool gaan en zal geen gebruik gaan 

maken van BSO, waardoor de connectie met Hoera verdwijnt. 

   

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 10 mei 20:00u. 

   


