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Notulen vorige vergadering
Op de notulen van de vergadering van 22-01-2018 zijn geen opmerkingen. Deze notulen
zijn dan ook goedgekeurd.
Algemene mededelingen
- Vanuit Hoera algemeen:
Er zijn verschillende vormen van IKC’s bekeken inmiddels. Hoera vindt het erg
belangrijk om het kwaliteitskeurmerk te behouden. Dat wil zeggen dat ze aan de
pedagogische kernwaarden die ze nu hanteert, wil vasthouden. Vanuit die
kernwaarden gaat ze ergens naartoe werken. De Oudercommissie krijgt dan ook
nog een terugkoppeling voor wat betreft het IKC.
-

Vanuit Hoera Baarlo:
Ook voor Hoera Baarlo staat het IKC centraal. De pedagogische fundamenten zijn
heel erg belangrijk. Het IKC is er voor kinderen van 0-12 jaar. Bij de inrichting
van een IKC wordt dan ook begonnen bij de onderste laag: de baby’s. Vanuit daar
wordt laag voor laag bekeken hoe het een en ander het beste kan worden
opgebouwd. Hoera wil en zal niet overhaast beslissingen nemen hierin.

-

Bekeken gaat worden of een samenwerking met de ‘Twinkeling” in Horst mogelijk
is voor wat betreft BSO. Twinkeling is een dagopvang voor kinderen met een
beperking. De opzet is om een klein groepje met kinderen in Baarlo te vestigen.

-

Voor alle groepen (baby, dreumesen, peuters en BSO) komt binnenkort nieuw
meubilair! Al het oude meubilair gaat weg. Inmiddels zijn alle lokalen gewit en
wordt door de schilders de laatste hand gelegd aan het verfwerk.

-

Er komt met ingang van juni 2018 een BSO-poule.

Veiligheid en gezondheid
Aan de oudercommissie is een hand-out genaamd “Beleidsplan veiligheid en gezondheid
locatie Hertog van Gelre Baarlo” uitgedeeld. Deze hand-out staat in een algemene vorm
op website van Hoera.
Met behulp van het voornoemde beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt of er op een
locatie wordt gewerkt met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond
mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen worden beschermd
tegen de risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Naar aanleiding van een opmerking van Inge wordt er nog toegevoegd hoe om te gaan
met allerlei soorten allergie.
Dag van de leidster
In september a.s. is de jaarlijkse ‘dag van de leidster’. Diana pakt dit op en zorgt dat er
voor elke leidster een kleinigheid zal zijn.

Website en oudercommissie
De introductiestukjes van de leden van de oudercommissie worden deze week afgerond
en binnenkort op de website geplaatst.

De volgende vergadering van de oudercommissie vindt plaats op maandag 03-09-2018
om 19.30 uur.

