Notulen Oudercommissie Hoera Maasbree
18/06/2019
Aanwezig: Petra, Janneke, Ellis, Mieke, Julie, Inge (notulist)
Afwezig: Silvy
1. Notulen vorige vergadering



De OC is blij met de flyers die ontwikkeld zijn en bij ieder overgangsgesprek
overhandigd worden. Er zijn ook ouders die de flyers niet hebben gekregen omdat die
er bij hun overgangsgesprek nog niet waren. Daarom de vraag om de flyers op een
andere manier beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden.
→ Actie Petra



Er wordt besloten toch een voorzitter aan te wijzen. Deze stelt de agenda vast, beheert
de mail en zit de vergadering voor. Mieke en Julie gaan deze taak op zich nemen.



Er heeft zich nog geen BSO-ouder aangemeld voor de OC. De mailbox wordt nog eens
nagekeken op eventuele binnengekomen mail. Sharon wordt anders nog door Julie
benaderd of zij ouders van de BSO kent. Mocht dit niets opleveren zal er een oproepje
op het ouderportaal komen te staan.
→ Actie Mieke en Julie



Er blijft bij sommige ouders onduidelijkheid bestaan over de datum waarop hun kind
over gaat naar de volgende groep. En waarop deze keuze gebaseerd is. Dit leidt tot
ontevredenheid bij ouders.
→ Actie Petra



De verandering in het buitenspeelgebied van BSO Sportief heeft enige vertraging
opgelopen. Vaessen gaat deze week een offerte uitbrengen. Op basis daarvan zal er een
definitief plan worden vastgesteld.
Onlangs hebben Hoera en MVC hun samenwerking verder geïntensiveerd.

2. Van Hoera voor ouders








Omdat er Hoera-breed een nieuwe groepsindeling op basis van leeftijd heeft
plaatsgevonden is het tijd om te gaan werken aan kaders waarbinnen de zorg voor de
kinderen geboden gaat worden. Het MT gaat samen met het kwaliteitsteam deze kaders
vastleggen.
De overheid heeft besloten om het minimum aantal VVE-uren te verhogen van 10 naar
16 uur per week per 19-08-2019. De Hoera is in gesprek met de gemeente hoe de
verdeling van deze uren het beste plaats kan gaan vinden. Ouders worden hier z.s.m.
over geïnformeerd. Ook zal iedere peuter een gezonde lunch aangeboden krijgen.
Er zijn 2 nieuwe clustermanagers aangenomen. Het MT onderzoekt momenteel hoe de
clusterverdeling er vanaf augustus uit zal zien en welke manager welk cluster gaat
aansturen. Ouders en medewerkers worden hier spoedig over geinformeerd.
Personeelstekort onder de pedagogisch medewerkers is nog steeds aanwezig.

3. Van ouders voor Hoera



De EHBO-avonden zijn door de aanwezige deelnemers als geslaagd beschouwd. Er werd
veel informatie gegeven, en de presentatie was soms wat rommelig.
Wilbert gaf aan dat het misschien ook mogelijk was om vanuit deze avonden een groep
samen te stellen die een uitgebreide EHBO-cursus zou willen gaan volgen. Meerdere
ouders hebben aangegeven bereid te zijn een volgende keer een eigen bijdrage te
willen geven.

Omdat de belangstelling zo groot was is de oproep niet meer op Izzi geplaatst. Er wordt
contact gezocht met de OC Violier om dit over te dragen of samen te gaan organiseren
de volgende keer
→ Actie Inge




De afgelopen weken bemerkten sommige ouders onrust op de Pinokkio-groep bij het
wegbrengen van hun kinderen. Dit leek een gevolg van de personeelswisseling van de
laatste tijd. Inmiddels is de rust teruggekeerd maar aandacht hiervoor blijft gewenst.
19 september is Dag van de Leidster. Er wordt geopperd deze keer de kinderen ook iets
te laten maken. Petra geeft het te besteden bedrag en aantal leiders/leidsters door. →
Actie Petra

4. Volgende vergadering
29 juli wordt er gebrainstormd over het kado voor de Dag van de Leidster onder het genot van
een ijsje. Dan wordt ook de volgende vergaderdatum afgesproken.

