Notulen Oudercommissie Hoera Nederweert, 28-09-2017

Aanwezig: Sigrid, Susanne, Inge, Carly, Hanneke, Jolanda
Notulen vergadering 28 februari 2017

1. Opening: Notulen vorige vergadering
2. Nieuws Hoera Algemeen
Nieuwe IKK (Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) 2018 en verder. Wat verandert er nog niet: BKR
verandert nog niet per 1-1-2018 (dus 2018 blijft nog Eén pedagogisch medewerker op de babygroep
per 4 kinderen van 0-1 jaar. En BSO blijft 1 op 10 kinderen ipv 1 op 12)
Opleidingsplan is reeds gemaakt, Hoera gaat medewerkers de babyspecialist opleiding laten volgen
vanaf november
Ouderportal Hoera start per 1 januari

3. Nieuws Hoera Budschop
Dit schooljaar is BSO gestart op basisschool Budschop.
Voorlopig alleen op maandag en dinsdag (5 kinderen).
Peuteraantallen zijn gezakt ten opzichte van 2016 (van 23 naar 17)
Hoera Budschop is geopend op maandag- dinsdag- en donderdagochtend. Er is overwogen om terug
te gaan naar 2 dagdelen, maar dan is het geen VVE-locatie meer. Hoera kiest hier vooralsnog niet
voor.
4. Nieuws Hoera Nederweert
Peutergroep Eigenwijsje zit erg vol op donderdag. Indien nodig mogen flex-kinderen doorschuiven
naar Upke Dupke. Er is nu een tijdelijke stop op die dag wat betreft nieuwe aanmeldingen.
Voorbereiding 3+ groep op maandagmiddag. Juf Iris en Helmie gaan dit vormgeven en uiteindelijk
ook uitvoeren.
Dit is ter voorbereiding op de basisschool. Deze groep peuters gaan op maandagmiddag met pm er
een activiteit doen in de kleutergroep van Iris. Daar wordt dan een programma gedraaid (in groepjes)
met peuters en kleuters.
Start per 1 november. Nadere info krijgen ouders gemaild.

5. Nieuws ouderraad / oudercommissie
Geen nieuws
6. Geplande activiteiten en/of evaluatie
Houtsberg: wederom een succes. Volgend jaar weer!
Informatieavond EHBO: Er is contact geweest met Dana van den Boorn over een informatieavond
kinder-EHBO
Carly neemt contact op en maakt een uitnodiging. Voorstel: donderdag 23 november.
7. Rondvraag
8. Sluiting / volgende bijeenkomst
Volgende vergadering: donderdag 16 november
Agendapunten: tarieven

