
 

Notulen oudercommissie Hoera Grathem 16-04-2019 

Aanwezig: Roxana Schmitz, Femke van Heugten, Pauline van den Hurck, Fyrosee 

Ramakers 

 

1. BSO 

De inrichting van het nieuwe BSO lokaal is blijven liggen. Roxana gaat dit nu samen met Lizette 

Fraquin oppakken. Er worden twee organisaties benaderd om mee te denken over de inrichting. 

Streven is nog steeds om dit na de zomervakantie klaar te hebben. 

De behoeftepeiling met betrekking tot de voorschoolse en naschoolse opvang op woensdag -en 
vrijdag wordt na de meivakantie uitgezet.  
 
2.  Veiligheid & gezondheidsbeleid/professionaliseringsplan  
Momenteel ligt de nadruk binnen de peutergroep en de BSO op ‘gezondheid’(handen wassen, 
gezonde voeding). In september starten ze met grensoverschrijdend gedrag.  
 
Vanuit de inspectie zijn er nog strengere eisen gekomen binnen de kinderopvang. Daarom is er bij 
Hoera een nieuw professionaliseringsplan opgesteld waarin het VVE gedeelte en alle pedagogisch 
coaches /medewerkers zijn opgenomen.  
 
3. Ontwikkelingen Hoera 
De scholing ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’ wordt verzorgd vanuit Rubicon.   
 
Vanaf 2020 veranderd het gemeentelijk beleid betreft VVE. VVE kinderen moeten dan 16 uur 
onderwijs aangeboden kregen. Hoera buigt zich nog over mogelijke oplossingen. 
Kim en Sandra zijn nu clustermanager van Leudal en Weert. Er zijn twee nieuwe vacatures voor 
clustermanagers uitgezet. 
 
4. Samenwerking school 
De samenwerking met school verloopt goed. Er wordt veel vaker bij elkaar binnen gelopen. 
Momenteel vindt het overleg alleen nog plaats met de onderbouw. Met de komst van het nieuwe 
BSO lokaal wordt er ook samenwerking met de bovenbouw gezocht. Ook de aanschaf van nieuwe 
materialen wordt nu samen bekeken. 
 
5. Personele bezetting/vervanging  
Annemiek zal waarschijnlijk t/m het einde van het schooljaar afwezig zijn. Hoera probeert nieuwe 
mensen te werven en is opzoek naar een vast gezicht voor de vervanging in Grathem.  
 
Ouders vinden het prettig als vervangsters zich even voorstellen en erbij vermelden dat ze komen 
vervangen. Dit gebeurt niet altijd. Roxana zal dit doorspelen naar de oproepmedewerkers. Mocht het 
van tevoren bekend zijn dat er geen vast gezicht aanwezig is, dan zal dit via een bericht op 
ouderportaal kenbaar gemaakt worden. 



 
6. Opvangdagen peuterprogramma  
Op de woensdag zijn er momenteel nog maar 4 kinderen. Roxana wil ouders benaderen om over te 
stappen op een andere dag, zodat José de maandag voor haar rekening kan nemen nu Annemiek 
voorlopig afwezig is. Mocht er in de toekomst weer meer animo voor de woensdagochtend zijn dan 
kan de woensdagochtend weer open.  
 
 
7. Onthaal in de ochtend  
Het valt ouders op dat er een groot verschil is in het begroeten en onthalen van de kinderen bij het 
binnekomen. Dit maakt het voor de kinderen ook lastiger als bepaalde leidsters er niet zijn.  Roxana 
zal dit bespreken. 
 
8. Verjaardagen Pm-er  
De pedagogisch medewerksters zijn in de afgelopen weken beide jarig geweest. Ouders hoorden dit 
achteraf van de kinderen. Zowel ouders als kinderen zouden het leuk vinden om aandacht aan de 
verjaardagen van de pedagogisch medewerksters te schenken, al is het maar door middel van een 
tekening. Roxana vraagt na in het MT wat de afspraken hierover in Leudal zijn en koppelt dit in het 
volgende overleg aan de oudercommissie terug. 
 
9. Krab -en bijtincidenten  
Er vinden de laatste weken regelmatig krab –en bijtincidenten plaats binnen de peutergroep. De 
pedagogisch medewerkers zitten er dicht bovenop. Voorbeeldgedrag wordt nu ook door andere 
kinderen toegepast. De ouders van het desbetreffende kind zijn op de hoogte. 
 
10. Schoolfoto's  
Dit jaar komt er op school een professionele fotograaf portret –en groepsfoto’s maken. Het is ook 
mogelijk om broertjes en zusjes samen op de foto te laten gaan. De vraag is of Hoera op dezelfde dag 
de foto’s door dezelfde fotograaf wil laten maken. Roxana geeft aan dat ze hier graag gebruik van 
willen maken als het qua dag en planning haalbaar is. 
 
11. Foto's nieuwe kinderen 
Het duurt vaak erg lang voordat de foto's van de nieuwe kinderen gemaakt zijn. En het is voor ouders 
fijn als de namen van de kinderen bij de foto's staan. 
 
12. Rondvraag 
Femke vraagt of er nog een keer een thema-avond komt. Er is afgesproken dat thema-avonden 
samen met Ell/Ittervoort/Hunsel worden georganiseerd, in verband met de opkomst. Roxana vraagt 
of er al plannen voor een thema-avond zijn gemaakt. 
 
Volgende overleg dinsdag 10 september 2019 19.45 uur.  
 
 


