
 
 
 
 
 

Vergadering OC Locatie Ittervoort en Ell 

Datum: 13-07-2021 20.00-21.30u Ell 

Voorzitter: Susan Derks 

Notulist: Annika van der Plaat 

 

Aanwezig:  Sandra Leijssen              Hoera           
      Anneke Rutten             Ell/Ittervoort          

Marleen Kirkels             Ell/Ittervoort          
Annika van der Plaat         Ittervoort        
Robin Joosten    Ittervoort        

Susan Derks                 Ittervoort       

  Jolanda Gubbels             Ell/Ittervoort          

 
 

Afwezig: Laura van Bree             Ittervoort       

 

 
1. Opening 

Aanstellen notulist:  Annika notuleert 
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullingen. 

 
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd.  
Aanvulling hier op:  
Actielijst 4a: De oudercommissie poster is gedeeld inclusief de oproep tot nieuwe leden. Hier zijn geen 
reacties op gekomen. Na de vakantie zal nog een oproep gedaan worden. 
Hoera 3: Uit de behoeftepeiling rondom de BSO ELL zijn maar 1-2 reacties gekomen. Vooralsnog lijkt 
er geen behoefte in de vakantie, maar de BSO op maandag, dinsdag en donderdag zit wel vol. 
Rondje langs de locaties a: Aanbod rondom eten in ELL zal nog een keer nagevraagd worden. De 
laatste tijd heeft betreffende ouder niets meer over gehoord. Het is toen wel opgepakt met de groep.  
Rondje langs de locaties b: Ook begeleiding stagiaire bij overdracht is opgepakt. Ze komen nu altijd met 
zijn tweeën en er vindt een overdracht plaats.  

 
4. Mededelingen 

a. Oudercommissie 
1. Terugblik rondom situatie met foto wandelwagen met doek 

Er was een foto met een baby in de wandelwagen waar een doek overheen zat in de zon. De foto gaf 
een vertekend beeld. Dit heeft de groep goed opgepakt met de betreffende ouder. Ze hebben laten zien 
hoe de doek zat, welke van buiten open was. 

2. Buitenspelen Ittervoort 
Het is positief dat ze zoveel buiten spelen. Dit wordt ook bewust voor de overdracht gedaan. Mogelijk 
dat na de zomer ouders weer naar binnen mogen, maar dat hangt ook van de maatregelen af. Geen 
ouders op de groep  heeft binnen wel veel rust gebracht. Er wordt nagedacht over overdracht in het 
halletje bij de Torteltuin. Dit hangt tevens van het schoolbeleid af. Het is goed geregeld omtrent het 
dagboekje en de foto’s. zo krijgen ouders toch voldoende mee, wel is dit arbeidsintensief voor de 
PM’ers.  

3. Dag van de PM’er 
a. Verdere taakverdeling 

Sandra zet een reminder erop dat de knutselwerkjes volgende week ingeleverd moeten worden.  
Cijfers:  
Ell: 18  
Ell BSO: 46 
Torteltuin: 19  
Peutertuin: 36 
BSO; 38  
Afhankelijk van hoeveel knutselwerken terugkomen, kijken wat voor theedoos en of er groepen 
gecombineerd moeten worden. 
Theeglazen kopen, laten bedrukken en theedozen kopen: Laura/Robin. 
Theezakjes kopen (verschillende, kijken of thee op lipje staat): Annika 
Zakjes maken:  Annika voor Ittervoort, tevens doos ophalen.  
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  Marleen/Jolanda/Anneke voor Ell 
b. Toelichting Sandra op idee met school 

Managementteams van HIN en Hoera zitten vaker bij elkaar en zijn samen aan het kijken geweest hoe 
je naar meer gezamelijkheid kan toewerken. Hoe kun je de verbinding meer opzoeken. Op meerdere 
plekken is de verbinding er. Daarom werd gedacht op de dag van de leraar te combineren met de dag 
van de pedagogische medewerker. Voor nu was de oudercommissie al een end op weg, dus zal dat 
niet gedaan worden. Er kan ook gekeken worden of de verbinding gezocht kan worden tussen 
oudercommissie hoera, ouderraad school/ medezeggenschapsraad school, waar de onderwerpen 
overlappend zijn, zoals bijvoorbeeld schooltijden.  

 
b.  Hoera 

1.Ontwikkelingen locatie Ell. 
Peuterprogramma loopt terug en gaat naar 3 dagdelen. Er gaat onderzocht worden of er in Ell een 
dagopvang kan starten. De gastouder in het dorp stopt. Er wordt gezocht naar een ambassadeur die de 
nieuwe groep kan uitdragen. Mogelijk dat voor de opvang ook werving gedaan kan worden bij 
verloskundigen in de omgeving.  

2. Wachtlijst BSO ELL: 
De BSO heeft een stop, dit heeft te maken met geen extra personeel.  

   3. Voortgang nieuwbouw Ittervoort 
De oudercommissie heeft het structuurontwerp voor HIN bekeken. Dit wordt deze week met ouders 
gedeeld.  
 4.Ophoging kindplaatsen Ittervoort 
Er is onvoldoende ruimte voor de peuters. Er zijn meer VVE aanvragen, dus er zal meer gebruik 
gemaakt worden van de BSO ruimte. Tevens krijgt Ittervoort een Snoozlebox vanuit Leuken. 
 5. Ontvangst ouders na Corona 
Al eerder besproken.  

 
 

5. Rondje langs de locaties 
a. Ell: Veel personele wijzigingen geweest.  
b. Ittervoort: Personele wijzigingen besproken. Inge gaat naar Ell. Mary Kate naar de peutergroep en 

Michelle komt terug. 
Besproken dat er een traktatie meegegeven is: Bellenblaas en snoepjes en dat dat niet de bedoeling is. 
Bij een broertje/zusje kan er wel op de groep beschuit getrakteerd worden, maar verder zijn traktaties 
niet de bedoeling.  

c. Algemeen: Annika heeft een update gegeven van de situatie in Kelpen, betreffende een jaar uitstel en 
potentiële overnamekandidaten.  
 

6. Volgende vergadering: 
Datum: 12-10-2021. Indien mogelijk in Ittervoort 
Onderwerpen: 
 

7. Sluiting 
 

 


