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Van:  Yvonne Weikert (lid sinds 15 februari 2016) 

 

Aan:  Sandra Leijssen (lid sinds jaren), 

 Rian Mulder (lid sinds 7 december 2015),  

Chantal Reijnders (lid sinds 28 januari 2015), 

Bianca Voncken (lid sinds 15 februari 2016), 

Erik Baas (lid sinds 26 september 2016), 

Pauline te Loo (lid sinds 16 januari 2017) 
 

 

Notulen vergadering OC locatie Haelen, dd. 16 januari 2017. 

 

Aanwezig: Sandra, Chantal, Bianca, Rian, Pauline en Yvonne 

Afgemeld: Erik 

 

1. Opening 

Sandra opent  de vergadering en heet allen van harte welkom. 

Er wordt even een voorstelrondje gedaan omdat we Pauline als nieuw lid mogen 

verwelkomen.  

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

4. Mededelingen 
     

a. Oudercommisie 

Hoe is het afgelopen met de vraag van een ouder betreffende het stagiaire beleid, 

specifiek op de jongste groep? 

  Na terugkoppeling vanuit Hoera is er tevreden gereageerd.  

  1e jaars stagiaires hebben geen verantwoordelijkheid en mogen alleen  

observeren en hand en  span diensten leveren. Geen contact met de hele jonge  

kinderen/baby’s.  

Pas later in een leertraject en stagetraject krijgen stagiaires meer taken en 

verantwoordelijkheid. 

b. Hoera 

 

1. Nieuwe schooltijden worden per schooljaar 2017-2018 van kracht. 

 

2. Thema avond 2017. Bianca schrijft een brief met voorstellen voor de thema 

avond. 

Mogelijke thema’s zijn; kinder-EHBO, positief opvoeden en het belang van 

goede voeding. OC leden kunnen voorstellen voor de thema avond mailen naar 

Bianca. Waarschijnlijk gaat deze avond ergens in juni 2017 plaatsvinden. 

 

3. Rianne maakt in maart het jaarverslag. 

 

4. Overgang van Hoera naar basisschool verloopt niet altijd even soepel. Graag 

nog meer terugkoppeling en samenspraak tussen de school, Hoera en ouders. 
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5. Rondje langs de locaties 

a. ’t Vlinderke 

Geen opmerkingen 

a. ’t Keverke 

Geen opmerkingen 

a. ’t Hommelke 

Geen opmerkingen  

b. BSO Haelen 

De ingang wordt als rommelig ervaren.  

Verder wordt er gevraagd naar de dagelijkse overdracht van school naar BSO. 

Bijvoorbeeld “Hoe ging het vandaag?” vaak horen de ouders alleen hoe het bij 

Hoera was maar niet hoe het verder op school verlopen is. 

 

6.  Onderwerpen en datum volgende vergadering  

De afspraak voor de volgende vergadering: 

Maandag 3 april 2017 om 19.00 

Locatie bs de Leerlingst. 

 Onderwerpen:  

 Nader te bepalen 

 

7. Sluiting 

Sandra bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
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Aktielijst OC locatie Haelen 

 
NR Actie Wie Gereed per Status 

47 nieuw oudercommissielid 

BSO zoeken 
 

SL 15 december  

48 Mailbeheer SL en 
Activiteiten 
commissieleden 

Zolang er nog 
geen nieuwe 
voorzitter is. 

 

49 Info schooltijden doormailen 

aan alle OC leden 
 

SL zsm  

50 
 

In de volgende nieuwsbrief 
vermelden dat er een auto-
reply is ingesteld op het Hoera 

e-mailadres 

SL Volgende 
nieuwsbrief 

 

 

 

 




