Notulen vergadering OC Hoera dinsdag 13 oktober 2020

Aanwezig:

Sandra Leijssen, Christel Holthuijsen, Jacqueline Evers, Wendy van Lier

Afwezig:

Chantal Reijnders (met bericht)

Agendavoorstel vergadering OC locatie Heythuysen,
d.d. 15 oktober 2020 aanvang 20:00 uur
Locatie: Online
1.

Opening
Wendy deelt mee dat Chantal vanwege overlijden familie afwezig is.

2.

Vaststellen van agenda: Corona als agendapunt toevoegen.

3.

Notulen vorige vergadering: notulen is verloren gegaan agv crash computer.

4.

Mededelingen:
Jackelien Mattheeuwse heeft belangstelling om deel te nemen aan de OC. Zij heeft
echter nog niet gereageerd op de uitnodiging van Sandra. Sandra zal de
medewerkers op de groep vragen om haar hierover te spreken.

a.

Oudercommissie
•
•

Ontvangen mail/berichten van ouders: Geen bericht van
Chantal ontvangen dat er vragen/verzoeken/mails van ouders
zijn binnen gekomen.
Activiteit: tot nader orde uitgesteld. Idee is om aan de
kinderen iets mee te geven, met een leuke
tekenplaat/bellenblaas…., om hen te laten weten dat we ze
niet vergeten zijn. Bijv krijt, waarbij de kinderen een opdracht
meekrijgen, hier een foto van kunnen maken en mee kunnen
doen aan een wedstrijd. Acties staan hieronder.

b. Hoera
•

•

Corona:3 x per week vindt binnen Hoera overleg over
maatregelen en gevolgen van Corona plaats. Deze week zullen
ouders bericht van Hoera krijgen dat het dringend advies is om
een mondkapje te dragen bij brengen en halen. Daarnaast zijn
de collega’s er opnieuw op geattendeerd dat ze ook onderling
echt 1,5 m afstand moeten houden. Er zijn zorgen over de
continuïteit van de personeelsbezetting op het moment dat
medewerkers positief getest worden en anderen preventief in
quarantaine worden geplaatst.
Daarnaast is er een offerte aangevraagd voor palen met daarin
handgel, waardoor voorkomen wordt dat de desinfectie op
oog/grijphoogte van de kinderen staat.
Peuterprogramma en VVE per 1-1-2021 Het peuterprogramma
wordt uitgebreid naar 4 uur, reden zijn de landelijke VVE regels.
Dit betekent dat kinderen lunchen voordat ze naar huis gaan. Op
de vraag of ouders dit prettig vinden, geeft Sandra aan dat dit
op andere locaties al langer het geval is en dat ouders hier
positief op reageren. Afgesproken wordt dat in de gaten
gehouden wordt hoe ouders hier tegenover staan.

•

•

•

6.

Tarieven 2021:
o Aanpassing tarieven: goed om ook in centen aan te
geven wat de verhoging is. Sandra zal bij het rekentool
nog aangeven dat ouders dan ook meteen kunnen zien
wat ze netto kwijt zijn aan opvangkosten.
o Wijziging in flexopvang van min 3 naar min 4 uur. Reden
hiervoor is dat dit meer rust geeft (omdat
peuterprogramma ook uitgebreid wordt naar 4 uur)
Samenwerking bureau 9: externe partner vanuit gemeente voor
combinatiefunctionarissen. Twee afspraken: bij BSO vanaf
september gestart met culturele activiteiten (1x per week door
Myouthic). Deze activiteiten vinden wisselend plaats op
onderbouw en bovenbouw locatie. In november worden ism De
Neerakker specifieke beweeglessen voor peuters en kleuters
opgezet(helaas was het plantechnisch niet mogelijk om deze
lessen samen te geven). Sandra vraagt na of ouders ook (tijdig)
worden geïnformeerd over de activiteiten die op de planning
staan, zodat ze hier rekening mee kunnen ophalen.
W.v.t.t.k.: het blijkt dat niet alle OC-leden een bericht over
herfstprogramma hebben ontvangen. Sandra gaat hier
achteraan.

Rondje langs de locaties
b. de Molletjes (0-2 jr): Christel vraagt zich af of de kinderen voldoende naar
buiten komen. Zij heeft de indruk dat haar kind minder naar buiten gaat
dan dat ze zou willen, mogelijk omdat hij soms slaapt op momenten dat
andere kinderen naar buiten gaat. Sandra bespreekt dit op de groep.
Jacqueline geeft aan dat ze ziet dat kinderen nu juist meer naar buiten
gaan, zeker wanneer ze kunnen lopen. Er zijn een aantal kinderen die er
eigenlijk al aan toe zijn om naar de rakkertjes te gaan, maar op dit
moment zit de rakkertjes vrijwel vol. Alleen op woensdag en vrijdag nog
een beetje ruimte. Er wordt wel geprobeerd om de kinderen waar mogelijk
te laten spelen bij de rakkertjes. Verzoek van OC is om, wanneer er weer
ruimte is, te kijken naar mogelijkheden om een andere leeftijdsindeling te
hanteren, of (nog) iets soepeler om te gaan met de leeftijdshantering.
Complimenten voor de leidsters die met volle aandacht en rust zorg dragen
voor de baby’s.
c. De Rakkertjes (2-3 jr): geen bijzonderheden. Signaal van een van de
ouders dat niet altijd duidelijk is of het kind naar de rakkertjes of naar de
belhamels gebracht moeten worden.
d. de Belhamels (3-4jr peuterprogramma): zijn nu niet vertegenwoordigd.
Sandra gaat in overleg met de leidsters van de Belhamels over het
benaderen voor ouders om deel te nemen aan de OC.
d. BSO Heythuysen (4-13 jr): voor sommige ouders was het lastig dat zij
kinderen die voor het eerst naar BSO gingen, niet zelf konden brengen. Er
is wel een intake geweest. Dat was goed, maar dat is toch geen
vervanging voor het gevoel dat je krijgt wanneer je in de groep komt, de
sfeer proeft en de leidsters leert kennen. Je bent nog niet bekend met de
locatie en de leiders. Sandra stelt voorom met de medewerkers te spreken
of ze bijvoorbeeld iets vaker foto’s sturen. Daarnaast zou je ook kunnen
aangeven wie wanneer van de leidsters aanwezig is. Ook dit bespreekt
Sandra met de groep.
Daarnaast hebben diverse ouders aangegeven dat ze soms lang moeten
wachten voordat er een van de leiders/leidsters komen. Suggestie: laat als
leid(st)er even weten dat je de ouder hebt gezien, dan kun je daarna

rustig het kind laten weten dat de ouders buiten staan om het kind op te
halen. Daarnaast is het voor kinderen die de overstap maken naar de BSO
fijn om een vertrouwd persoon te hebben.
7.

Datum en onderwerpen volgende vergadering
Dinsdag 19 januari 2020, om 20 uur. Tegen de tijd kijken we of live weer mogelijk
is, anders vindt het overleg online plaats.
Sluiting

8.

Aktielijst
Attentie voor kinderen met opdracht/wedstrijd:

•
•

Jacqueline kijkt bij groothandel naar stoepkrijt o.i.d. en legt opties voor.
Christel maakt brief met opdracht. Andere OC-leden vullen aan.

