Oudercommissie Hoera IKC Leuken
Notulen vergadering dd. 15-01-2018
Aanwezig:
Afwezig:

Anja, Dana, Patricia, Marja, Katrien, Sandra (assistent
leidinggevende) en Sigrid (clustermanager)
Danielle

1. Opening en mededelingen
Er waren geen mededelingen
2. Bespreken notulen vorige vergadering
Notulen van 02-10-2017 zijn akkoord.
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen
Sigrid heeft in december een presentatie voor de oudercommissies over het IKK
besluit gehouden.
Er waren twee personen vanuit de oudercommissie Leuken aanwezig. De
presentatie die hiervoor gemaakt werd, is van te voren ter inzage naar alle
commissieleden gestuurd.
De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van
de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Sigrid benadrukt dat dit wel
opgevolgd wordt om te beoordelen of de juiste keuzes zijn gemaakt.
De GGD zal regelmatig inspecties (i.p. 1 x per jaar) verrichten om de kwaliteit te
toetsen.
Bij de BSO was er tot 31-12-2017 nog geen mentor gekoppeld aan de kinderen,
vanaf 1-1-2018 is dit wel het geval , dit vloeit voort uit de wet IKK beschreven en
door de GGD getoetst wordt. Deze mentor zal 1 keer per jaar de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind binnen de BSO in kaart brengen.
Anja merkte op dat het veiligheid- en gezondheidsbeleid (voor intern gebruik)
voor Hoera in het algemeen en voor Leuken specifiek, soms onlogisch beschreven
staat. Zij heeft aantekeningen gemaakt en deze aan Sigrid gegeven. Sigrid past
het aan.
De werkwijze Ri&E wordt medio 2018 nog aangepast.
Vanaf 2023 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van
pedagogisch medewerkers op babygroepen. Dit is één van de eisen uit de Wet
IKK. De organisatie heeft tot 2023 de tijd om dit te realiseren. Hoera heeft ervoor
gekozen om nu al babyspecialisten op te leiden.
4. Nieuws vanuit Hoera Weert
Veranderingen Pedagogisch werkplan besproken
In het Pedagogisch werkplan (1.6 groepsindeling )staat de inzet- en
afwijkingsregeling beschreven. Bij verandering/aanpassing van deze regeling

wordt de oudercommissie per mail op de hoogte gebracht ter controle. Dit geldt
ook voor andere aanpassingen in het werkplan. Op deze manier kunnen de
veranderingen snel worden doorgevoerd.
BSO
In de opvang (VSO en BSO) worden er twee verschillende termen gebruikt:
‘Basisgroep’ en ‘Stamgroep’. Dit komt op het zelfde neer. Voor de BSO geldt: Het
groepje waarin de kinderen samen fruit eten, is de basisgroep. Deze basisgroep is
gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen.
Sigrid merkt op dat De BSO op woensdag en vrijdag nog niet echt groeit. VSO lijkt
wel veel aanmeldingen te krijgen. Deze ontwikkeling wordt gevolgd en
geëvalueerd.
IB
Er wordt gekeken naar het inzetten van een IB’er van het onderwijs binnen Hoera.
Dit wordt nog verder ontwikkelt.
Luizenmoeders
Er zijn weer kinderen die hoofdluizen hebben. School neemt het voortouw om
ouders te informeren en te adviseren.
5. Nieuws van de pedagogisch medewerkers
Sandra geeft aan dat het met regelmaat voorkomt dat ouders met kinderwagens
binnen komen binnen de verticale groepen. Uit hygiënisch oogpunt is dit niet
wenselijk. Ouders zullen hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd worden.
6. Nieuws van oudercommissie Leuken
- terugblik kerstviering
De kerstviering in december 2017 was te druk bezocht en te warm. De werkgroep
is hiervan op de hoogte en er zal gekeken moeten worden naar een andere opzet.
De oudercommissie heeft aangegeven mee te willen denken over deze nieuwe
opzet.
- Ouderportaal
Vanaf 19 januari 2018 gaat het ouderportaal op de locaties in Leudal, Nederweert
en Weert live.
Iedere ouder ontvangt hiervoor, via noreply@ouderportaal.nl een inlogcode en
een bijbehorende handleiding.
- verandering peuterprogramma per 01-01-2018
Op 12 december 2017 zijn ouders, per mail, geïnformeerd over het nieuwe
aanbod voor het peuterprogramma voor de locaties in Weert. Dit nieuwe aanbod
komt vanuit de gemeente Weert en geldt alleen voor ‘nieuwe kinderen’ uit
gezinnen met één kostwinnaar. Dit aanbod is niet afhankelijk van wetgeving.
Bestaande klanten blijven gebruik maken van het huidige aanbod en verandert er
momenteel niets. Er staat nog een datum gepland om de nieuwe
peuterprogramma tijden met de gemeente te evalueren.
- te organiseren activiteiten door OC voor 2018
- invloed van social media.
Marja vraagt bij het wijkteam na of zij uitleg aan geïnteresseerden kunnen
komen geven over dit onderwerp.

- ondersteuning bij de kerstviering 2018
- Opa & Oma kijkweek
Sandra vraag Pedagogisch Medewerkers over de mogelijkheden.
- Dag van het IKC
Dit zal plaatsvinden in september 2018.
Wanneer de oudercommissie hierin iets moet betekenen horen we dit van Sigrid
- Mogelijke andere ideeën:
- Kentalis: vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen
- Weerbaarheid/pesten (mogelijk een interessant onderwerp voor ouders
van kinderen die gebruik maken van de BSO)
7. Rondvraag
-

-

Katrien haalt opnieuw aan dat op het tijdstip dat de school uit is, het druk is
met groep 7/8 die naar beneden komt. Er wordt bv van de trap af geleden, of
met tassen gegooid wat gevaarlijke situaties oplevert voor ouders met buggy’s
en kleine kinderen. Sandra geeft aan dat ze dit overlegt met leerkrachten.
Mogelijk loopt de leerkracht mee naar beneden om de rust te bewaren.
Patricia geeft aan na de zomer te willen stoppen met oudercommissie.
Dana maakt het jaarverslag vóór april 2018
Anja geeft aan dat Katrien nog niet op de website staat als nieuw lid van de
oudercommissie. Sigrid zal dit doorspelen.
Sandra wil graag meegenomen worden in de mailinglijst van de
oudercommissie.
Sigrid gaat navraag doen of ouders deel mogen nemen aan de werkgroep IKC.

8. Sluiting en plannen volgende vergadering
Op 11 maart 2018 staat er weer een opendag gepland.
23 april 2018 om 19:30u staat de volgende vergadering gepland.

