Verslag Oudercommissieoverleg Hoera Kindercentra
Maandag 06 juli aanvang 20:00 uur,
Locatie: Begoniastraat 11, 6014 BH Ittervoort

Aanwezig:
Sandra Leijssen
Cindy Walther (voorzitter)
Anneke Rutten
Jolanda Gubbels
Marleen Kirkels
Carin Meuwissen
Susan Derks
Annika van der Plaat
Laura van Bree
Afwezig:
Robin Joosten

Hoera
Ell
Ell
Ell
Ell
Ittervoort
Ittervoort
Ittervoort
Ittervoort
Ittervoort

1. Opening
a. Aanstellen notulist. Annika notuleert vandaag.
2. Vaststellen agenda.
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering.
a. Actielijst doornemen
- Regelement is getekend
- Ouderpeiling komt later; is uitgesteld. Wordt op 31 augustus uitgezet.
4. Mededelingen
a. Oudercommissie
1. Ontvangen mail/berichten van ouders → geen
2. Nieuwe voorzitter: Susan
b. Hoera
1.. Dag van de leidsters d.d. 17 september
2. Enquête vakantie opvang
3. Aanbod VVE
Dag van de leid(st)er
Enveloppen regelt Cindy nog. Anneke koopt de rest van de knijpers. Attentie is al besteld door Laura.
60 kinderen in Ell- 23 psz, 37 BSO.
93 kinderen in Ittervoort – 24 Torteltuin, 27 peutertuin, 42 BSO.
Nieuwsbrief heeft Cindy al grotendeels gemaakt; in brief nog zetten waar de dozen staan .Mogelijk is het handig
om ouders erbij te laten zetten op welke groep het kind zit. Bij elke groep 1 doos plaatsen. Als ouders niet binnen
mogen bij BSO kunnen BSO kinderen ze zelf in de doos stoppen. In de app zal het een en ander nog afgestemd
worden. Dozen moeten klaargezet worden en presentjes etc. moeten op school gezet worden. Nota mag Marleen
naar Inge sturen.
Vakantie opvang
De bus is dit jaar in Ittervoort. De enquête is doorgenomen en goedgekeurd. Enquête van Corona is nog
besproken. 95% was positief, 80% tevreden met de frequentie en de inhoud was voldoende/goed.
Aanbod VVE
Wettelijk hebben kinderen met een VVE recht op 16 uur peuterprogramma. Dit is uitgesteld tot 1/1/21. Tijden van
peuterprogramma worden dan 0830-1230. Per 1/8 mogen kinderen een 4e dagdeel komen, alleen wordt nog niet
strikt aan de 16 uur gehouden. Huidige VVE kinderen kunnen kijken wat ze willen. Er is al gecommuniceerd naar
de betrokken ouders.

5. Rondje langs de locaties
a. Ell.
1. Geen bijzonderheden.
b. Ittervoort.
1. Geen bijzonderheden
c.

Algemeen
1. Bezetting in Ittervoort is goed, komen weer een aantal baby’s aan.
2. Komt een nieuwe medewerker i.p.v. Maartje. Zij re-integreert op een andere locatie.
3. We nemen afscheid van Cindy en bedanken haar voor alle jaren!!

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering
De volgende vergadering is op 28 september 2020 in Ell.
7. Sluiting
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Actielijst:
Ouderpeiling uitzetten – 31 augustus

Door wie:
Sandra
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Jaarverslag oudercommissie

Cindy
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Dag van de leidsters/leiders d.d. donderdag 17 september 2020

Allen
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