Notulen Oudercommissie Nederweert, 01-06-2017

Aanwezig: Sigrid, Susanne, Inge, Carly, Mirjam, Hanneke
1. Opening
Welkom aan Susanne
Voorstelrondje
2. Notulen vorige vergadering
Houtsberg-dag wordt verzet (ivm vaderdagknutselen) naar zondag 9 juli.
Hanneke stuurt de uitnodiging naar Sigrid.
3. Nieuws Algemeen
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per januari 2018
Ieder kind krijgt een mentor, Hoera heeft dit reeds geregeld voor dagpvang en pp, BSO moet dit
worden afgestemd.
Opleidingsplan heeft Hoera
Kinder EHBO heeft iedere pm er
1 op 3 bij kinderen onder het jaar gaat nog niet door per 1-1-2018 en 1 op 12 vanaf 4 ook nog niet.
Wel mag een kind onder het jaar max 2 vaste gezichten van pm ers zien.
HBO coach is per 1-1-2019 zoals het er nu uitziet.
Op IKC Leuken en IKC Laar zijn 2 assistent leidinggevenden aangenomen (1 per locatie)

-

Peuterprogramma gaat mogelijk naar 5 ochtenden (ipv ochtenden én middagen), advies OC
doen, krijg je meer gevulde groepen.

-

Ouderportaal App voor Hoera per 1 januari

-

Fun Factory (als het lukt komende zomervakantie) voor alle kinderen van de school. BSO stelt
een leuk programma op waar alle kinderen van de school aan deel kunnen nemen (hiervoor
moeten ouders strippen afnemen)

-

Voedingsbeleid is besproken en aangepast. Brief is akkoord. Rijstwafel eventueel toevoegen
aan gezonde tussendoortjes.

4. Nieuws Hoera Budschop
BSO Budschop start per schooljaar 2017-2018 (tot nu toe 5 aanmeldingen). Dit gebeurt in
samenwerking met de school.
5. Nieuws Hoera Nederweert

6. Geplande activiteiten
Houtsberg 9 juli van 10.00u tot 12.00u
Meenemen van school:
- Koffiekannen van school meenemen
- EHBO doos meenemen
- Ballonnen
Boodschappen
- Harde plastic bekers voor ranja
- Plastic bekers voor koffie en thee
- Koffie
- Koffiemelk
- Thee
- Suiker
- Roerstaafjes
- Lange vingers
- Cakes
- Wc papier
Inge: boodschappen
Inge en Hanneke: koffie en thee
Om 9.30u aanwezig om te versieren en alles klaar te zetten.
7. Rondvraag
Geen vragen.

