
 
 

Notulen vergadering oudercommissie Weert, Locatie Leuken 

Datum en tijdstip: 15-10-2020 om 20:00 uur 

Vergaderd via Teams i.v.m. Coronamaatregelen 

 

Aanwezig; Esther, Suzanne, Cindy, Sandra en Katrien.  

Afwezig met kennisgeving: Linda  

Notulist: Katrien 

 

1. Opening en mededelingen 

Sandra opent de vergadering die online gehouden wordt i.v.m. de geldende 

Coronamaatregelen. Els is gestopt binnen de oudercommissie. Ze kon dit niet 

meer combineren met haar huidige baan. 

 

2. Bespreken notulen vorige vergadering  

De mails die vanuit de oudercommissie mailbox verstuurd worden blijven vaak in 

postvak uit staan. Suzanne geeft aan nu de mailbox te beheren en na een test 

blijkt dat het nu goed werkt. 

 

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen  (Sandra Leijssen) 

Geen nieuws 

  

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

Leijssen) 

- Schooltijden: 

Het 5 gelijke dagen model voor basisschoolleerlingen (elke dag van 8:30u 

tot 14:00) wordt door ouders en kinderen als prettig ervaren. Kinderen 

geven aan dat het meer rust geeft omdat een schooldag nu voor iedereen 

hetzelfde is. Er zijn geen drukke haal- en brengmomenten meer tussen de 

middag.  

 

- Nieuwe tarieven: 

Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de oudercommissie. Wel is er een 

korte aanpassing doorgegeven. Er stond beschreven dat kinderen van 

groep 1, 2 en 3 naar de BSO op het IKC Leuken gingen. Echter was 

voorheen afgesproken dat groep 3 naar BSO Hoera Buitengewoon 

(scouting St. Job) zou gaan. Dit is nu aangepast. 

 

- BSO locatie Schutterij: 

Maandag 26 oktober is er een GGD inspectie op de locatie van de 

Schutterij. Ook zal t.z.t. de vergunning bekeken worden. 

In principe zal de BSO op die locatie starten op 4 januari 2021. 



Ouders zijn nog niet op de hoogte. Pas als het inspectierapport en de 

vergunning geregeld is zal dit gecommuniceerd worden. 

Er zijn 2 nieuwe medewerkers na de zomervakantie gestart bij de BSO 

gestart. 

 

- Er is nog een wachtlijst voor de VSO op een aantal dagdelen, vanwege de 

ruimte beperking binnen het IKC en de personele bezetting.  

 

- Wachtlijst Hoera: 

De dreumesgroep zit vol. Vooral op de dinsdag en donderdag is er geen 

plek meer. Er is een grote doorstroom geweest vanuit de babygroep. 

Kinderen die vanuit de babygroep doorstromen krijgen voorrang. Kinderen 

van buitenaf zullen op een wachtlijst geplaatst worden. 

 

- Gesprekkencyclus van kinderen 

De gesprekken met ouders verlopen niet helemaal goed. Cindy en Esther 

geven aan dat ze een gesprek hebben gehad nadat ze dit aangevraagd 

hadden. Het is blijkbaar nog niet duidelijk wanneer de gesprekken moeten 

plaats vinden. Is het bij de verjaardag van een kind, of bij de overgang 

naar een nieuwe groep. Ook de mentorwisseling wordt niet altijd 

gecommuniceerd geeft Suzanne aan. Sandra zal dit nogmaals bespreken 

met de PM’ers. 

 

- Coronamaatregelen: 

Ouders worden via ouderportaal op de hoogte gehouden van de 

coronamaatregelen die gelden binnen Hoera. Op de peutergroep wordt nu 

gebruik gemaakt van de nooduitgang op de slaapkamer om kinderen via 

de kortste route binnen te laten, zodat de kinderen niet alleen op de groep 

blijven. V 

De beslisboom over de geldende maatregelen en de opvang voor de 

kinderen is up-to-date en de laatste versie wordt gedeeld met de ouders. 

Als een ouder positief getest is dan zal er geen communicatie naar andere 

ouders plaatsvinden. 

Is een kind of PM’er positief getest dan zal er wel naar alle ouders 

gecommuniceerd worden.  

Er is, vooralsnog, geen noodopvang geregeld. Dit is nog niet aan de orde. 

 

 

5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers  

 

- Gemma van de dreumesgroep is langdurig ziek 

- Steffie van de peutergroep werkt nu 2 dagen i.p.v. 3. 

 

6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken 

Esther zal in december bevallen. Ze zal t.z.t. laten weten of ze aan de 

vergadering op 14 januari 2021 kan deelnemen.  

 

7. Sluiting en plannen van volgende vergadering 



Sandra geeft nog aan om te agenderen dat we de 3e donderdag van 

september iets knutselen i.v.m. dag van de pedagogisch medewerker. 


