Verslag oudercommissie Hoera Weert locatie Laar van 19 mei 2020
Aanwezig: Nicole, Sylvie, Sandra en Monique
1. Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda.
Waar moeten we inloggen voor hoera? Nieuwe wachtwoord werkt niet bij de oude link. Monique
heeft nog de gegevens die werken. Hoofdkantoor stuurt alles naar deze link.
Voorzitter communiceert met Hoera bij vragen of informatie vanuit onze zijde.
Positief vanuit de dreumesgroep is dat ouders een berichtje/foto ontvangt als hun kind verdrietig is
als de ouder vertrekt.
2. Terugkoppeling noodopvang
Op zich goed geregeld, maar aan het einde werd het beleid wat versoepeld waardoor de groepen op
de BSO namelijk te groot. Werkgeversverklaring werd niet gevraagd, misschien was dit wel goed
geweest om een schifting te maken in ouders die het echt nodig hebben. Het idee heerst nu dat er
mogelijk misbruik is gemaakt van de opvang.
3. Beleid handgeld en desinfectie
Alleen handzeep is voldoende voor de kinderen. 6x per dag desinfecteren met gel is niet nodig. Niets
bekend over hoe Hoera hier mee omgaat? Wat is hun hygiënebeleid?
4. Nieuwe leden
Sigrid heeft er in het verleden een gemaakt. Nicole heeft deze opgevraagd bij Kristel gevraagd, maar
daar is nog geen reactie op geweest. Hoera moet de vacature uitzetten en de manager kiest dan in
samenspraak met de OC een nieuwe kandidaat. Willen graag op korte termijn nieuwe leden erbij
hebben.
5. Communicatie vanuit hoera met OC
Er is weinig vanuit Hoera gecommuniceerd aan de OC rondom de noodopvang of de opstart nadat de
kinderopvang weer open mocht.
Sigrid vroeg in het verleden altijd naar de jaarverslagen, maar later is er nooit meer hier iets over
aangegeven. Sandra ging er dan vanuit dat deze taak bij de clustermanager was komen te liggen i.p.v.
bij de voorzetter van de OC. Voor haar was dit dan ook een verassing dat het nodig was.
Ook het inspectierapport zou door de voorzitter van de OC medeondertekend moeten worden. Dit is
afgelopen jaar niet gebeurd.
6. BSO
Wat is de lange termijn planning, nu fase 3 Laarveld aan het einde van het jaar.
Hoe zit het met de drukte en de grootte van de groepen? Kunnen nog wel alle nieuwe kinderen
geplaatst worden?
7. Op agenda gezamenlijk met MR (Heidi laat datum nog weten).
Verbouwing en uitbreiding IKC Laar in relatie tot de unit.
Verkeerssituatie rondom IKC Laar, aandacht voor meer op de fiets komen of meer met de voet gaan.

8. Volgende agenda Hoera
Unit.
Doorstroom van kindjes naar de groepen en de overdracht met evaluatiegesprek.
Communicatie.
Speelruimte voor kleuters.
Vaccinatiebeleid: hoe gaat hoera hiermee om, gaan ze kinderen weigeren indien ze niet
gevaccineerd zijn?
Tevredenheid peilen onder Hoera ouders; peilen ze dit, is het verplicht.
9.
Rondvraag
Er moet aandacht blijven voor wat voor kind nodig is, ook bij het wennen naar de peutergroep.
Voorstelbrief van oudercommissie nogmaals laten plaatsen op de portaal, zodat ouders bekend zijn
met de oudercommissie.

