
Notulen Oudercommissie Weert, Locatie Leuken 
 
Datum en tijdstip: 08-07-2021 om 19:00 uur. 
 
Locatie: via Teams 
 
Afwezig met kennisgeving: Esther en Katherien 
 
Notulist: Suzanne 
 
1. Opening en mededelingen 
 
- Notulist in overleg vaststellen voor deze vergadering 
- Suzanne Maakt de notulen 
 
2. Bespreken notulen vorige vergadering 
 
Aannamenbeleid Basisschool 
 - Er is nog niets bekent 
 - Indien het bekent wordt het gepubliceerd op de website.  
 
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra Leijssen) 
 
- Vaststellen jaarverslag 2020, dit is opgesteld door Suzanne en via email verspreid.   
 
- BSO IKC Leuken 
Het instroom lokaal wordt een groep 3.  
De BSO zal gebruik gaan maken van het speelleerplein en de speelzaal.  
 
De onderwijs m2 prognose klopt helaas niet.  
 
De oudercommissie vraagt wat het lange termijn plan is voor het ruimte gebrek.  
 
- Vakanties 
De vakanties van de modewerkers zijn goed gespreid en leveren daardoor geen problemen op.  
 
Personeel 
- Er is een tekort aan personeel voor de BSO. 
Er is een opnamen stop.  
 
4. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers 
 
- Geen inbreng 
 
5. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken 
 
- Doelgroep BSO woensdag middag (Katrien) 
 
Op woensdag en vrijdag voelen niet alle jongere kinderen zich op hun gemak bij buitengewoon. Al is het beter 
als bij de scouting locatie. 
 
Eventueel een stagiair zou het makkelijker maken op de BSO. 
De vrijdag en woensdag zijn de grootste uitdaging voor de BSO.  
Woensdag is het een zeer gemengde groep oud en jong.  
Vrijdag zijn de kinderen vooral jong. 
 
 



- Zomervakantie BSO (Katrien) 
Het bericht over de vakantie was verwarrend.  
Leuken en Laar worden enkel incidenteel gemengd.  
Eventueel zou dit gebeuren in de 2de vakantie week i.v.m. Kindervakantiewerk. 
 
- Vandalisme buitenterrein (Suzanne) 
De wijkagent is er over geïnformeerd. 
De jeugdwerker is geïnformeerd en houdt het inde gasten.  
De speelplaats is openbaar terrein. Dit is niet te veranderen.  
 
- VPU uren over door coronasluiting (Cindy) 
Hier voor dient ment contact opnemen met het de administratie. 
 
6. Rondvraag 
 Gewen vragen 
 
Mededelingen. 
Ouders mogen weer op de groep komen voor rondleidingen en ouder gesprekken. 
 
7. Sluiting en plannen van volgende vergadering 
 
30 september vind de vergadering live plaats.  


