
 

 

VERSLAG / NOTULEN  

 
 

Oudercommissie Hoera 
 

Datum en tijd :  Woensdag 4 september 2019 

Locatie :  Kindcentrum LEEF 

Aanwezig : Linda, Gemma, Elise en Renee. 

 

Afwezig :  Joyce 

 

 

 __________________________________________________________________________  

 

 

Nr Agendapunt  Actie Termijn 

1. Welkom: 

Voorzitter: Elise Stroeken (clustermanager i.o.) 
Notulist: Renee  
 

  

2. Notulen van 18 juni 2019: 
Notulen zijn wegens onverwachte omstandigheden niet 
gemaakt. 
 

  

3. Nieuwe clusterverdeling: 
Na het vertrek van Lucille is er een nieuwe verdeling 
gemaakt binnen Hoera.  
Er is voor gekozen om ook in het cluster Kessel/ Kessel-
Eik weer een clustermanager (Elise) aan te stellen.  
Dus geen duo functie zoals Lucille die had. 
 
Het doel van Hoera is om het DNA van Hoera weer wat 
meer te laten spreken. Binnen KC LEEF zal de 
samenwerking zeker gehandhaafd blijven.  
 

 
 
 

 

4. Overlegstructuur Oudercommissie (OC) 
Door de komst van het KC en de samenwerking van 
Hoera en Prisma, is de OC er de laatste jaren anders uit 
gaan zien.  
Regelement van de OC samen doorgenomen. We gaan 
proberen de richtlijnen weer te volgen. 
Het is belangrijk dat de regie weer bij de ouders komt. 
Dat de OC weer in beeld komt bij ouders. 
Plan van aanpak: 

- Frequentie van overleggen terug naar 4x per jaar. 
- Voorzitter: rouleert 
- Notulist: Renee.  

 
 
 

 
 

 



 

 

- Notulen worden naar Elise gestuurd en Elise 
zorgt dat ze op de website van Hoera komen. 

- De samenstelling van de OC zijn ouders. De 
clustermanager i.o. (Elise) zal op vraag aanwezig 
zijn. Elise zal voorlopig nog voor de agenda 
zorgen. 

- Gemma maakt een voorstelstukje voor het 
ouderportaal. Gemma maakt een opzet en stuurt 
dit door voor eventuele aanvullingen. Daarna zet 
Elise dit op het ouderportaal. 

- Elise vraagt bij de andere vestigingen van Hoera 
voor wat input. Wat wordt daar gedaan als oc? 

- Leden van OC Kessel nemen de notulen door 
van andere OC’s voor ideeën. (staan op de site 
van Hoera) 

- De overlegstructuur van de OC volgende 
vergadering laten terug komen op de agenda.  
 

5. Pedagogisch werkplan: 
- Het is een groeidocument en moet bij alle 

veranderingen worden aangepast. Binnen LEEF 
zijn er op het moment geen grote veranderingen.  

- Kessel-Eik moet nog worden bekeken. Heeft nu 
prioriteit. 

-  

  

6 Babyspecialisme: 
- Alle werknemers die werken op de babygroep 

hebben de scholing van babyspecialist gehad of 
zijn ermee bezig. 

- Binnen Hoera wordt nu bekeken hoe ze dit ook 
kunnen borgen. 

- Het kwaliteitsteam zorgt voor eventuele 
nascholing 

 

 
 
 
 
 
 

 

7. Vakantie evaluatie: 
De kinderen die in de vakantie BSO nodig hebben gaan 
standaard naar locatie Kinderdroom in Panningen. Er zijn 
te weinig aanmeldingen voor Kessel om het rendabel te 
maken om Kessel open te houden in de vakantie. 
 
Aandachtspunten die binnen komen: 

- Kinderdroom Panningen  is een mooie locatie 
maar erg groot en overweldigend voor kinderen 
die Kessel gewend zijn. Veel (vreemde) kinderen. 

- Vervoer naar Panningen toe is voor sommige 
ouders moeilijk te realiseren.  

- De mededelingen dat in Kessel geen BSO zou 
zijn in de vakantie kwam erg laat.  

 
Hoera is zich ervan bewust dat dit niet de ideale 
oplossing is voor ouders die in de vakantie BSO nodig 
hebben.  

- Duidelijk bij de intake communiceren dat er in 
Kessel geen BSO aanbod is in de 

  



 

 

vakantieweken. 
- Elise neemt de aandachtspunten mee binnen 

Hoera.  
 

8. Overige punten: 
- Peuterprogramma in Kessel en Kessel-Eik duurt 

nu tot half 1 i.v.m. de uitbreiding van de VVE.  
Dit is gecommuniceerd maar niet voor alle ouders 
duidelijk. 

- Een soort open dag of infoavond voor ouders van 
nieuwe leerlingen van KC LEEF is wenselijk. Op 
het moment krijgen ouders weinig informatie over 
de school/lesmethodiek enz. Elise bespreekt dit 
met Jans (directeur KC LEEF). 

 
Data nieuwe vergadering: 

- Donderdag 14 november 
- Dinsdag 24 maart 
- Donderdag 18 juni 

 
 

  

 
 

 


