Notulen vergadering oudercommissie 19-09-2018
Aanwezig: Manon Vestjens, Kim Hogendorp, Erik Baas, Kim Hanssen, Bianca Voncken
Afgemeld: Pauline te Loo.
Afscheid/ werven nieuwe leden
Pauline te Loo stopt als lid oudercommissie van Hoera en zal zich verder inzetten bij de
medezeggenschapsraad van de basisschool, de Leerlingst.
Manon Vestjens stopt als lid van de oudercommisie. Van Hoera. Zij zal geen gebruik
meer maken van de verdiensten van Hoera.
Vanaf Juli 2019 zal Bianca Voncken stoppen als lid van de oudercommissie.
Er zal een standaard oproep voor nieuwe leden geplaatst worden in het ouder portaal.
Het verzoek aan Pauline en Manon om na te denken of zij hier een stukje vanuit zichzelf
aan toe willen voegen. Wellicht inspireert dit mensen om lid te worden.
Tablet gebruik Hoera baby groep
Kim Hanssen heeft informatie ingewonnen mbt het gebruik van de tablet op de groep.
Daarnaast heeft zij informatie ingewonnen over de frequentie en leeftijd die men
adviseert mbt het gebruik van de tablet. Kim Hanssen zal met de pedagogisch
medewerkers in gesprek gaan over media gebruik.
De tablet wordt momenteel alleen ingezet op momenten om rust te creëren of om af te
leiden. Manon geeft aan dat zij als ouder hier graag over geïnformeerd was geworden.
Baby Specialist:
Korte terugblik naar de opleiding tot baby specialist en de vaardigheden die de
medewerkers hierdoor eigen gemaakt hebben. Onderdeel van de visie die hoort bij baby
specialist is het koppelen van een mentor. Deze wordt gekoppeld aan het nieuwe kindje
en zal aanwezig zijn op de dagen dat het kindje op de opvang is gedurende de eerste 4
weken. Op grote locaties is dit 1 medewerker die gekoppeld wordt aan het kindje. Op
kleinere locaties, zoals locatie Haelen, zullen dit 2 medewerkers zijn. Dit ivm het kleine
team dat op deze locatie werkt. Op deze manier kan men wel continuïteit garanderen.
Onderdeel van baby specialist is het bezoeken van de thuissituatie van het kind. Hier is
men reeds mee gestart. Daarnaast, de eerst dag is de ouder/ verzorger aanwezig op de
locatie zodat het personeel de verzorgende handelingen en de daarbij horende rituelen/
gewoonten over kan nemen van de ouder/verzorger.
DOEN kids
Vanaf de zomer 2018 wordt er gewerkt met thema’s op de BSO Ieder week is er een
ander thema met daar bij passende activiteiten. Dit zorgt voor variatie maar ook voor
meer overeenkomst met het onderwijs. Er vind meer overleg plaats met school.
Door het inzetten van de onderwijs assistente, Marle Wolters, lukt het goed om
aansluiting te vinden met dat wat er zich op school afspeelt. Daarnaast zijn er 2 vaste
gezichten op de BSO in Haelen.
In de toekomst wil men ook met Doen Kids gaan werken bij de peuters, dit om een zo
gevarieerd mogelijk aanbod te creëren.
Activiteiten commissie;
Deze wordt weer samengevoegd met de oudercommissie en zal proberen jaarlijks
minimaal 1 activiteit te organiseren. Het komende jaar zal dit een activiteit rond om
Pasen zijn. Er zijn draaiboeken beschikbaar van de reeds uitgevoerde activiteiten.

De groepen:
De oudercommissie heeft de vier groepen kort bezocht. (Keverke, Vlinderke, Hommelke,
BSO) Er is nieuw interieur en ruimtes zijn verplaatst. De oudercommissie is enthousiast .
Er zijn geen bijzonderheden mbt de 4 groepen. Ook heeft men geen input van ouders
buiten de oudercommissie die besproken moet worden.
Inspectie rapport ’t Vlinderke en ’t Keverke.
Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen of gebreken geconstateerd. Alles is
volgens wetgeving. Er vind geen handhaving plaats.
Kim Hanssen nodigt de leden van de oudercommissie uit om aan te schuiven
tijdens een bijeenkomst in Horn op basisschool de mussenberg mbt de
samenwerking van SPOLT en Hoera Kindercentra . (I)KC
Datum 1-11-2018 om 1900 uur. Mussenberg Horn
Kim Hogendorp meld zich af. Overige leden kijken of zij hier bij aanwezig
kunnen zijn,
Datum volgende vergadering woensdag 6 februari 19.30 uur

