Notulen oudercommissie Hoera Maasbree, vergadering 18-05-2016
Aanwezig: Melanie (voorzitter), Joyce, Chantal R, Katya, Marjolijn, Marion (Hoera)
Afwezig: Cindy, Chantal
Welkom aan Katya
Bespreken notulen vergadering 17-2-2016
- Notulen van de vorige vergadering waren al vastgesteld.
Huisvesting
Huisvesting Rabobank: Het contract m.b.t. huisvesting Rabobank loopt tot januari 2017. Om
die reden is Hoera op zoek naar een andere locatie in de kern van Maasbree voor de 2 baby/
dreumesgroepen die momenteel in de Rabobank gehuisvest zijn. Mochten ouders/
verzorgers ideeën hebben voor huisvesting van deze 2 groepen in de kern van Maasbree
gelieve dit kenbaar te maken bij Hoera.
VVE Thuis
VVE Thuis (landelijk) is Vroeg en Voorschoolse Educatie voor kinderen die vanuit de
jeugdgezondheidszorg een indicatie hiervoor krijgen. Een indicatie kan om diverse redenen
worden afgegeven. Te denken valt aan: anderstalige ouder(s), slecht eten van het kind,
sociaal/ medisch. Instroom is vanuit Hoera, consultatiebureau of vanuit ouders zelf.
Alle kinderen met een VVE indicatie hebben een eigen handelingsplan welke 1x per 3
maanden wordt geëvalueerd. Tevens hebben een aantal kinderen hiervan een schriftje waar
de pedagogisch medewerker bevindingen in schrijft.
Er zijn tot nu toe 2 bijeenkomsten geweest. Bedoeling hiervan is om extra informatie te
geven wat ouders thuis met kinderen kunnen doen. Ouders hebben en klapper met allerlei
voorbeelden gekregen. Kinderen leren vooral door te beleven, zintuigen gebruiken.
Bijeenkomsten zijn om handvaten aan te reiken. Ouders bepalen zelf wat ze aan de hand van
de bijeenkomsten doen.
VVE thuis is per kern. Momenteel is dit alleen nog in Maasbree en Baarlo. Voornemen om dit
naar andere kernen uit te breiden.
Er zijn signalen van ouders die niet in aanmerking komen dat ze VVE thuis ook wel
interessant vinden.
Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Hoera en in het pedagogisch
beleidsplan.

Samenwerking met basisschool
Volgende week is er een 1e gezamenlijke overleg. Het thema ‘’Oef wat warm’’ wordt
gezamenlijk opgepakt. Zowel peuters als alle kleuterklassen starten met dit thema. Voor de
kleuterklassen is er wel een mogelijkheid tot differentiatie.
Er zijn pedagogisch medewerksters die de opleiding volgen tot onderwijsassistent.

Openbare school in relatie met Hoera
Stichting Akkoord heeft uitgesproken dat Hoera samenwerkingspartner wordt m.b.t. BSO.
Schooltijden zullen hetzelfde zijn als op de Violier.
Continue rooster
Continue rooster op de basisschool: (nog) niet van toepassing. Een paar jaar geleden is een
enquête geweest betreffende de schooltijden. Aan de hand hiervan zijn de schooltijden toen
aangepast en deze moeten doorgevoerd worde voor een bepaalde termijn.
Strippenkaart
De strippenkaart is een systeem voor opvang van de kinderen in de schoolvakanties. Hiervoor
kunnen strippen worden gekocht.
Overzicht is nu 1x per jaar, kan dit misschien 1x per kwartaal? Overzicht blijft vooralsnog 1x
per jaar komen, te tijdrovend om dit vaker te doen.
Als oudercommissie zij wij benieuwd naar ervaringen van ouders/ verzorgers met de
strippenkaart BSO en ontvangen wij graag feedback hierop. Reactie vóór 7 juni. Op basis van
deze reacties zal de oudercommissie advies uitbrengen over dit onderwerp aan Hoera.
Marion kaart dit punt ook aan in clustermanageroverleg.
Overige agendapunten
- Beperkte communicatie richting ouders/ verzorgers als er andere pedagogische
medewerksters op de groep staan dan gebruikelijk.
- GGD inspecties: alle 3 de locaties in Maasbree zijn al voor 2016 aan de beurt geweest.
Bespreking hiervan komt de volgende vergadering op de agenda.
Agendapunten voor de volgende vergadering
- Dag van de leidster(s), elke derde donderdag van september
- Werven leden oudercommissie
- Afscheid Joyce



Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn aan de hand van de notulen dan kunt u deze
stellen via het mailadres van de oudercommissie: maasbree@ouder.hoerakindercentra.nl 




Volgende vergadering: donderdag 16 juni om 20.00 uur

