Vergadering OC Locatie Ittervoort en Ell
Datum: 12-10-2021 20.00-21.30u Ell
Voorzitter: Susan Derks
Notulist: Robin Joosten
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1. Opening
Aanstellen notulist: Robin notuleert
Voorstelrondje nieuwe leden: Welkom Jody Dreesen & Carolien Maessen
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen.
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
Aanvulling hier op:
1. Traktatie bij geboorte van broertje of zusje: Er wordt nog besproken bij een overleg binnen
Hoera of ouders zelf iets mogen uitdelen.
2. Bespreken van gesplitste oudercommissie vergaderingen: Definitief besluit volgt nog. Sandra
geeft aan het prettiger te vinden om Ell en Ittervoort samen te houden.
3. Nieuwsbrief 3 volgt nog. Nieuwsbrief 2 is mogelijk niet bij iedereen aangekomen, deze wordt
samen met nieuwsbrief 3 nogmaals verzonden.
4. Mededelingen
a. Oudercommissie
1. Dag van de PM’er
Terugblik op de dag van de PM’er. Ze waren blij verrast met ons presentje. Daarbij vonden ze het een
creatief idee en hebben ze een paar leuke foto’s ervan naar de leiding gestuurd.
2. Zomerfeest
Streven is om komend jaar een zomerfeest te gaan organiseren. Indien de corona maatregelen dit
toelaten. Vorige zomerfeest heeft helaas ten gevolge van corona 2,5jaar geleden plaatsgevonden.
Opties voor een datum zou zijn:
- tussen mei en de laatste schooldag eind juni?
In juni 2019 heeft er alleen feest voor Ittervoort plaatsgevonden.
Draaiboek hiervan is er niet meer. Dit feest is bekostigd vanuit Hoera. Voor verdere invulling of ideeen
gaan iedereen nadenken.
b.

Hoera
1. Voortgang nieuwbouw Ittervoort
Medio november komt het plan voor de buitenruimte. Er zijn pedagogische medewerkers betrokken bij
het ontwerpen en inrichten van de binnenruimtes. Ze bevinden zich in de DO fase tot verwachting
november 2021, daarna hopelijk spoedig aanvrrag voor vergunningen indienen.
2.Verhoging van de tarieven binnen Hoera.
De tarieven voor 2022 gaan omhoog. Rond 1 oktober ontvangt de ouder commissie het nieuwe
overzicht, feedback kan dan gegeven worden. Streven is om 23 november de tarieven kenbaar te
maken bij de ouders/verzorgers van kinderen van Hoera.

Gecombineerde contracten is mogelijk. Zowel vast contract als flexibelcontract met elkaar
gecombineerd. Voor Hoera kan dit gunstig zijn, zowel beter planbaar als voordeliger in contractkosten
voor ouders.
3. Ontvangst ouders na Corona
Ouders mogen weer binnen bij de Hoera locaties. Dit wordt door beide zowel positief als negatief
ervaren.
4. Babyboom
Er komt een babyboom aan bij Hoera. Hierbij veel aanmeldingen begin 2022 voor de babygroep. Tot nu
toe is er voor iedereen plek.
5. Vacature VE beleidsmedewerker
Er wordt een vacature uitgezet voor beleidsmedewerker VE, deze persoon zal vanaf 2022 het
kwaliteitsteam van Hoera komen versterken.
6. Corona besmettingen
Besmettingen bij ouders/verzorgers van kinderen loopt op. Ook onder personeel toenemende
besmettingen of quarantaine verplichting. Personeel moet vaker corona test ondergaan, hiervoor vaak
enkel mogelijk op locatie ver weg. Hierna volgt vaak een quarantaine van 5 dagen bij besmetting of een
vrije werkdag bij testen. Het gevolg is meer personele druk. Hoe hiermee om te gaan en welke
regels/richtlijnen blijven binnen Hoera hiervoor gelden, blijft een lastig onderwerp.

7. Rondje langs de locaties
a. Ell: Geen mail gekregen. Het weer binnenkomen van ouders daarin wisselen de
meningen en volgt binnenkort een evaluatie. Het bijhouden van de dagboekjes
neemt af.
b. Ittervoort: Geen mails gekregen. Op dit moment erg leuk team binnen de locatie,
wordt als prettig en aangenaam ervaren.
c. Algemeen: Annika heeft een update gegeven van de situatie in Kelpen, blijft een
lastige situatie waarbij nog geen duidelijkheden tot op heden.
8. Volgende vergadering:
Datum: 17-01-2021. Indien mogelijk in Ell.
Onderwerpen:
9. Sluiting

2

