Notulen Oudercommissie Weert, Locatie Leuken
Datum en tijdstip: 29-11-2018 om 19.30 uur
Locatie: Teamkamer IKC Leuken
Aanwezig: Sandra Leijssen (Clustermanager en voorzitter vergadering OR),
Sandra Luijten (assistent leidinggevende Hoera) Anja, Katrien, Linda, Cindy en
Ilse (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Dana en Marja

1. Opening en mededelingen
Bart opent de vergadering door middel van een voorstelrondje.
Er wordt nog steeds getracht de datums van de OR en MR samen te laten vallen,
helaas is dat afgelopen jaar haast niet gelukt.
Vanuit de MR aanwezig;
Bart Caris, Nicole Frenken, Nathalie van Dooren, Miriam Stultiens, Elise Graat,
Evelien Mertens, Tjitske van Kessel.


Update leidinggeven:
- In maart 2018 is Sigrid Seerden gestopt als clustermanager bij Hoera
kindercentra. Sigrid was verantwoordelijk voor de kinderopvanglocaties
in Leuken, Laar en Nederweert.
- Bart is directeur op IKC Leuken en in Swartbroek. Hij kreeg
ondersteuning van Leenette Hendriks, maar dit was niet helemaal
passend aangezien zij een onderwijs achtergrond had en geen
achtergrond in kinderopvang.
- Sandra Leijssen is per 19 november gestart als clustermanager in
Leuken. Sandra is ook werkzaam als clustermanager bij Hoera in
Leudal. Sandra is tijdelijk werkzaam in Leuken, er wordt binnen Hoera
bekeken hoe dit in de toekomst structureel kan worden ingevuld.
- Sandra Luijten blijft assistent leidinggevende van de locaties Leuken en
Laar.



Huisvesting:
- We zitten midden in de verbouwing. Er wordt 400 m2 bijgebouwd. Hier
komen dan 4 lokalen. De groepen 3 en 4 gaan naar boven.
- De planning is dat het voor de carnavalsvakantie klaar is en vanaf de
meivakantie moet de hele verbouwing voor Hoera ook klaar zijn.
- 20 december vind er een hoorzitting plaats. Buurtbewoners hebben
bezwaar gemaakt voor de bouw. Bart verwacht geen moeilijkheden en
de bouw zal dan ook gewoon doorgaan.
- De bouw geeft naast geluidsoverlast ook wateroverlast en lekkages. Dit
zou over ongeveer 4 weken verholpen moeten zijn.

2. Bespreken notulen vorige vergadering



Het minimaal aantal flexuren is voor 2019 niet gewijzigd. Naar verwachting
wijzigt dit wel voor 2020 en wordt verhoogd naar 5 uur. Dit zal naar
verwachting Hoera-breed gebeuren.
Op dit moment zijn er op de dagopvang 27 flex kindjes en op de BSO zijn
er 21 Flex kindjes.



De breng- en haaltijden van dagopvang en peuterprogramma blijven in
2019 ongewijzigd. In 2020 wordt bekeken of dit breng- en haaltijden gelijk
getrokken kunnen worden met de peuterprogrammatijden (7.30-13.00 en
13.00-18.30 uur) Dit zal meer rust op de groepen creëren.



GGD rapport is helemaal goedgekeurd.



Rondom de stint is nog steeds niets duidelijk. Tot die tijd wordt er naar de
BSO gelopen. Wel gaat er gekeken worden of het mogelijk is om de
kinderen uit groep 1 en 2 op school te laten blijven. Sandra Leijssen gaat
hierover in overleg met school.

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen (Sandra)


Toelichting prijzen 2019
Zie brief tariefwijzigingen.



Wijzigingen wet per 2019
- Bij baby’s wordt de leidster kind ratio 1 op 3. Er zal in deze
leeftijdsgroep dus sneller gewerkt gaan worden met 3 pedagogisch
medewerkers op de groep.



-

Vanaf 2019 zal de bezetting op de BSO als volgt zijn;
o 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen in de leeftijd van 4
t/m 6 jaar.
o 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen in de leeftijd van 7
t/m 12 jaar.

-

Vanaf 1 januari 2019 zijn er 3 pedagogische coaches en 1
pedagogische beleidsmedewerker aangesteld binnen Hoera. Het is de
bedoeling dat per cluster een vraag geformuleerd gaat worden waar
dan vervolgens op gecoacht gaat worden, dit kan in zowel
groepsverband als individueel.

Baby specialistisch werken
De pedagogisch medewerkers hebben dit jaar de opleiding tot baby
specialist afgerond en zullen nu gaan starten.
Vanaf 2023 wordt baby specialistisch werken verplicht.
In de volgende vergadering zal er door middel van een filmpje meer uitleg
gegeven worden over baby specialistisch werken.

4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Bart/Sandra)
Dit jaar is er met kerst een kerstontbijt.
De groepen 1 en 2 krijgen een ontbijt in de klas en vanaf groep 3 is er een
buffetvorm.

5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers


Geen inbreng

6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken
Katrien had een vraag rondom het flex-contract. Er zijn momenteel geen
flexplekken bij de peuters, deze zullen er vanaf mei weer zijn.

7. Rondvraag
Misschien een peiling onder ouders houden rondom onderwerpen voor de thema
avond. Mogelijk spelen we op deze manier meer in op de interesses en vraag van
ouders en zullen de bijeenkomsten beter bezocht gaan worden.

8. Sluiting en plannen van volgende vergadering
Sandra sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst is:
Dinsdag 29 januari om 19:30 uur.

