Notulen vergadering oudercommissie Hoera Peel en Maas
16-02-2016, Opening 20:10
Aanwezig: Hanneke Vullings, Willem Kraus, Fouzia Amhaouch-Arssi, Yvonne Heussen, Bart Engels, Robert
Berkelmans (notulist)
Opening
Bij de opening en mededelingen zijn er geen mededelingen.
Notulen vorige keer
Er zijn geen notulen om te bespreken. Volgende vergadering 2 notulen om te bespreken van deze en de vorige
vergadering.
Informatie vanuit Hoera
Er zijn ontwikkelingen achter de schermen waarbij gekeken worden naar de nieuw ontstane situatie na de
overname. Er wordt gekeken waar mogelijk een IKC kan worden opgezet.
Gebruik van oudercommissie
De oudercommissie wil betrokken worden bij de ontwikkeling van de visie en wil meedenken. Dit kan onder
andere met de communicatie naar de ouders.
Denk aan:
- communicatie via e-mail én brief samen opstellen
- presentaties samen voorbereiden.
- duidelijke aanwezigheid van de oudercommissie
Themabijeenkomst voorjaar 2016
Het thema zal emoties van kinderen zijn, verzorgd door Susan van Asten. Mogelijke data worden geprikt (di 12
april voorkeur of do 14 april) met maximaal 20 deelnemers. ’s Avonds om 8 uur starten. Er moet 6 weken van
te voren een vooraankondiging gegeven worden vanuit de commissie +A3 posters en een email. Er is nog geen
locatie gekozen (Groenling, Ruijsstraat of Nieuwe School).
Reacties ouders na overname
 Veel onrust op de Ruijsstraat met veel nieuwe gezichten en wisselen
 De babyboekjes worden te weinig ingevuld
Hoera erkend de problemen, er wordt aan gewerkt maar het is morgen nog niet opgelost.
Nieuw regelement oudercommissie
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dan wordt er duidelijk gemaakt door Hoera wat
de wijzigingen zijn .
4 ogen systeem
Het systeem functioneert.
W.V.T.T.K.
 We zitten even zonder vaste Voorzitter. Bart neemt nu tijdelijk het stokje over.
o De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda, eerste contact persoon en zit de
vergadering voor
 BSO graag meer op de agenda.
 Hoe groot kan de commissie worden. Wat is het maximaal aantal leden.
Nieuwe vergadering: 17 mei 2016

