
 
 
Notulen Oudercommissie Weert, Locatie Leuken  
Datum en tijdstip: 14-5-2020 19.00 uur 
Afwezig met kennisgeving: Els 
Notulist: Esther van de Vorst  
 
1. Opening en mededelingen  
 
2. Bespreken notulen vorige vergadering  
Geen bijzonderheden  
 
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen (Sandra Leijssen)  
 
4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra Leijssen)  
 
Corona: 
Communicatie omtrent regelingen waren helder. Vaak brieven ontvangen via het ouderportaal.  
Communicatie van ped. Medewerkers richting kinderen werd gemist. Hierop is vanaf week 4 op ingespeeld 
door filmpjes te sturen met verhaaltjes en liedjes. Dit is goed ontvangen door ouders. Alleen de filmpjes van de 
onbekende medewerkers sloten niet aan bij de kinderen gezien het een onbekend persoon was.  
 
Organisatorisch was het ingewikkeld voor Hoera. Vaak moest er op duidelijkheid gewacht worden vanuit de 
branchevereniging. Financieel bleef het lang onduidelijk. Ondanks deze onduidelijkheid toch veel informatie 
gedeeld met ouders om hen up to date te houden.  
 
Noodopvang  
Op dit moment is er een drempel ingebouwd wat betreft de noodopvang. Deze is nog steeds gratis. Echter zijn 
de reguliere groepen weer alle kinderen aanwezig. Hierboven op komt de noodopvang. Hier worden ook 
kinderen opgevangen die geen klant zijn bij hoera. Dit maakt het organisatorisch lastig en ingewikkeld. Nu 
moeten ouders die gebruik willen maken van noodopvang eerst een formulier invullen. Het is niet 
vanzelfsprekend dat de noodopvang op de locatie zal zijn die gewenst is vanuit ouders.   
 
 Start reguliere opvang 
Goed verlopen. Duidelijke informatie, filmpjes etc. Alle ouders zijn voor de start gebeld om te checken hoe het 
met iedereen was en hoe de start zal zijn. 
Medewerkers niet ziek. Er is nu een mogelijkheid op testen via de GGD.  
BSO mag van dagdelen ruilen. Kinderdagverblijf blijft vasthouden aan afgenomen dagen/dagdelen. 
Wederom afwachten op de persconferentie aankomende dinsdag, wat gaat dit betekenen voor juni. Vooral 
kijkende naar de BSO en de indeling hiervan.  
 
BSO: 
Afspraak met partij voor  een nieuwe ruimte is afgezegd wegens corona. Over twee weken is een nieuwe 
afspraak. Er zal ook een vergunningstraject ingegaan moeten worden bij de Gemeente.  
Het bestuur van Scouting is op de hoogte dat Hoera op zoek is naar een nieuwe ruimte.  
 
Personele bezetting:  
Steffie is met verlof. Ze komt in oktober terug. 
Sanne komt per 15 juni terug met verlof.  
 
Er wordt nog gezocht naar één oproepmedewerker voor de flexibele schil op moment dat er ziekte is bij 
personeel.  



 
Groei Hoera Leuken 
Wachtlijst wordt steeds groter. Vooral de babygroep. Welke oplossingen zijn hiervoor? Kan de groep ergens 
anders in Weert gevestigd worden? Moet de wachtlijst behouden worden en kijken wat we op Leuken kunnen 
qua ruimtes? Op het moment dat er een andere locatie/vestiging gekozen wordt heeft dit de voorkeur voor 
een babygroep, gezien de mindere binding met het schoolse stuk. Gezien meerdere kinderen in verschillende 
leeftijden blijft het wenselijk dat ouders niet naar drie verschillende locaties hoeven te rijden (baby –peuter – 
bso).   
Over twee jaar lijkt het aantal kinderen de school en Hoera te overstijgen (Hoera heeft hier nu al mee te 
maken). Wat betreft onderwijs staan er lokalen/gebouwen leeg. Hierover wordt nog steeds overlegd met 
gemeente, school en hoera naar oplossingen.  
 
5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers  
 
- Geen inbreng  
 
6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken  
- Corona virus. Besproken bij eerdere punten.  
 
7. Rondvraag  
- email adres: Deze werkt niet goed. Sandra Lijssen zal dit oppakken.  
- Suzanne Houben zal het checken van de e-mail overnemen van Linda.  
- Linda gaat met verlof over een week dus ze zal hoogstwaarschijnlijk afwezig zijn bij de volgende vergadering.  
 
 
8. Sluiting en plannen van volgende vergadering: 25 -6 -2020 om 19.00 uur 
Hoogstwaarschijnlijk met behulp van TEAMS. Dit wordt t.z.t. afgestemd.  
 

 


