
Notulen oudercommissie Grathem 10-01-2019  

Aanwezig: Roxana Schmitz, Fyrosee Ramakers en Femke van Heugten  
Afwezig: Pauline van den Hurck.  

 

1: Afscheid Judith: 

Het afscheid was volgens Judith zeer geslaagd. De opkomst was erg groot. 

De clown was een groot succes. 

Judith heeft genoten van haar feest, en gaat nu genieten van haar pensioen. 

 

2: BSO-lokaal: 

Rudi heeft met Ron Aspers het onderwerp “BSO-lokaal” nog eens besproken. Dit wordt 

nu geregeld. 

Er worden ideeën opgedaan door José om het lokaal in te richten en aan te kleden.  

Ze willen de lokalen gaan splitsen op leeftijdsgroep 

Het psz lokaal willen ze inrichten voor de kinderen van 4 - +/- 7 jaar. 

Het huidige overblijflokaal willen ze inrichten voor de kinderen van 8 – 12 jaar 

Binnen Hoera is er een medewerker die meerdere renovaties heeft begeleid, zij zal 

binnenkort naar de ruimtes komen kijken om te inventariseren wat er allemaal 

aangepast/aangeschaft moet worden. 

Het is de bedoeling dat dit zo snel als mogelijk gaat plaats vinden in 2019. 

 

3: Behoeftepeiling BSO wo/vr: 

Medio maart/April zal er weer een behoeftepeiling worden uitgezet voor de BSO. 

Er is voor deze periode gekozen i.v.m. planning van ouders. 

De ouders van kinderen die in de loop van het schooljaar instromen moeten ook 

meegenomen worden bij de behoeftepeiling. 

Bij een minimum van 5 kinderen kan er opvang gerealiseerd worden. 

 

4: Jaarverslag: 

Het 1e gedeelte van het jaarverslag moet nog aangeleverd worden door Sandra.  Zodra 

deze is ontvangen kunnen Femke en Fyrosee dit verslag aanvullen met de punten die in 

Grathem spelen. Vanaf 2019 zal er voor Grathem een apart jaarverslag komen, vanwege 

de splitsing van de ouderraad. 

 

5: Veiligheid en gezondheid: 

Grathem heeft geen heftige zaken die op het moment spelen. 

Wel worden de kinderen erop gewezen dat ze goed opletten op de speelplaats, dat ze 

niet rennen op de gangen en de gymzaal correct gebruikt wordt. 

Grathem heeft een overzichtelijke opstelling. Er is goed zicht op de buitendeur waardoor 

er een goed overzicht is wie er naar binnen/buiten gaat. 

De medewerkers van Hoera krijgen een training van Rubicon hoe ze om moeten gaan 

met grensoverschrijdend gedrag.  

 

6: Nieuw Lid Oudercommissie Hoera Grathem  

Pauline van den Hurck komt Femke en Fyrosee versterken. 

De overleggen zullen in de toekomst op een dinsdag plaats vinden.  

 

  



7: Kwaliteitsteam 

In Januari is het nieuwe kwaliteitsteam gestart. 

Er zijn 3 personen aangenomen, en deze hebben alle drie een deelgebied in de 

kinderopvang.  (De baby’s/dreumesen, Peuters en BSO) 

 

De leidinggevenden en de medewerkers kunnen zelf aangeven waarin er nog ruimte is 

voor verbetering en/of ondersteuning. Voor Grathem zal dit onder andere een onderdeel 

zijn om te ondersteunen en te coachen.  

 

Roxana hoopt de volgende keer hierover meer informatie te kunnen geven. 

 

8: Planning: 

De planning is nu van decentraal weer naar centraal gegaan. Er was geen correct 

overzicht op de inzetbaarheid van de medewerkers. Er was intern een vacature uitzet 

voor de functie. De vacature is ook intern ingevuld. Er zal nu iemand fulltime beschikbaar 

zijn om de planning te verzorgen. 

 

Eerder was er niet goed gekeken en rekening gehouden met de uitstoom van kinderen bij 

de peutergroep op dinsdag en donderdag. Anouk zou eerst het team komen versterken in 

Grathem, maar door de uitstroom van peuters naar groep 1, hoeft dit niet meer ingevuld 

te worden. Anouk zal per februari fulltime naar de locatie in Haelen gaan. Annemieke en 

José blijven op vaste dagen op de groep staan in Grathem. Dit wordt nog 

gecommuniceerd met de ouders. 

 

9: Actieve benadering: 

Er vindt actieve benadering plaats om het aantal kinderen die naar de psz komen te 

vergroten. 

Broertjes/zusjes van kinderen die al op de psz zitten worden aangeschreven. En er wordt 

bij geboorte een kaartje verstuurd. 

 

10: Samenwerking met de school. 

De samenwerking met school verloopt er goed. Er is zeer intensief contact tussen de 

medewerkers van hoera en de leerkrachten school. 

Lisette loopt geregeld binnen bij de psz.  

Tussen de medewerkers van hoera en de leerkrachten van groep 1-2 is een prettige 

samenwerking. 

Op de psz en in de onderbouw worden de thema’s op elkaar afgestemd.  

De overdracht naar school wordt goed begeleid  

Bij de volgende vergadering zal Roxana meer hierover vertellen 

 

11: Intake nieuwe kinderen 

Fyrosee stelde de vraag waarom Roxana de intake bij nieuwe kinderen doet en niet José 

of Annemieke. 

Roxana geeft aan dat de intake door haar wordt verzorgd, zodat er 1 verhaal naar buiten 

wordt gebracht. Zo wordt de juiste en actuele informatie verstrekt. 

Bij broertjes/zusjes van kinderen die al bij de medewerkers van hoera bekend zijn wordt 

de intake door José of Annemieke gedaan. 

 

12: Nieuwe datum: 

Het komende overleg zal plaatsvinden op dinsdag 16 april om 19.45 uur. 

 

  


