Agenda Oudercommissie Hoera Weert (locatie Laar)
Maandag 13 november 2017, 20.00 uur, locatie: IKC Laar
1. Opening
 Welkom OC Hoera Leuken
 Verloop vergadering / aanstellen tijdsbewaker
2. Presentatie IKK (innovatie kwaliteit kinderopvang)
 duur presentatie +/- 60 minuten
3. Nieuws vanuit Hoera
 Ouderportaal
(hierna zullen we in 2 groepen verder gaan)
4. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen waren niet doorgestuurd. Dus niet iedereen heeft de kans
gehad om de notulen goed door te kunnen lezen.
Is er al een terugkoppeling geweest tussen Ans en Hoera over het
voedingsbeleid.
Het zou in de MR van School worden opgepakt. Het loopt nog. Dus
de MR is hier nog mee bezig.
Er komt geen aparte infoavond voor ouders over het ouderportaal.
5. Nieuws vanuit de Oudercommissie Laar
 Terugkoppeling advies n.a.v. nieuwe prijsstelling
Prijs is een gegeven, daar kan oudercommissie niks mee.
Prijsstelling vinden we hoog. Als die dan hoog is , dan
hebben we daar ook verwachtingen bij. De IKK is al iets wat
hieraan bijdraagt.



Misschien een jaarplanning maken wat in welke maand
gebeurt, zodat we in gesprek blijven over de punten die we
hebben aangedragen.
Terugkoppeling enquête BSO
Enquête is online gegaan. Er zijn er 25 ingevuld. Bij 24
kwam naar boven dat ze de strippenkaartfunctie niet fijn
vinden, omdat het niet flexibel is en mensen vinden het
duur. Dit is het meeste wat terugkomt. De rest heeft zelf

opvang geregeld.
Ouders die het maar sporadisch nodig hebben, die moesten
een hele strippenkaart afnemen. Die ouders gaven aan dat
ze de rest niet nodig hadden en het daardoor duur vinden.
Misschien slim om er toch wat flexibeler in te zijn, zodat
ouders er van kunnen proeven en het dan misschien toch
vaker gaan afnemen.
Het was de bedoeling om de enquête laagdrempelig te
houden. Vandaar dat hij echt vanuit de oudercommissie
gestuurd is.
Is het misschien een idee om ook een strippenkaart met drie
strippen af te nemen. Misschien bevalt het dan wel zo goed,
dat ze het dan de volgende keer weer afnemen en toch die
zes strippen pakken.
Hoera gaat nu naar vakantiepreturen:
3 uur per kind per maand, minimaal drie maanden.
of 10 en een half uur voor een dag.
Men vond het programma aanbod leuk en de activiteiten ook
toereikend.
Herfstvakantie en de enquête zijn de afwegingen om te
kijken of de vakantieopvang op Hoera Laar kan blijven.
Monique maakt nog een kort verslagje van de enquête.


Introductie 3+ groep
Het begint qua grootte uit z’n voegen barsten.
In de peutergroep is de woensdagochtend heel erg populair.
Door de flexcontracten is er niet te voorspellen hoeveel
kinderen er zijn. Er is gekeken wat er gedaan kan worden.
Daarom gekeken of we met de drie plus groep naar een
ander lokaal kunnen gaan. Er mogen er maximaal 8 naar
boven.
Er is nu ook een wachtlijst. Er worden geen nieuwe kinderen
aan te nemen. Het is niet de bedoeling om een echte derde
groep te hebben.
Het idee is goed, maar de locatie met de trap biedt zorgen
bij de ouders. En dan ook de momenten dat de kinderen
naar de w.c gaan.
Er wordt met ouders overlegd of ze dit willen.
Waar kunnen we een drie plus groep nog gaan draaien? GGD
is geweest om te kijken of de drie plus groep naar boven

kan. Hoera zelf denkt dat het wel veilig genoeg is. Je moet
wel je kinderen kennen. Er wordt dus gekeken welke
kinderen dit aankunnen. Slapen gebeurt gewoon beneden.





Speelveld Laar (achter de kerk)
Hoera is niet op de hoogte gebracht over het feit dat er een
speelveldje achter de kerk komt. Er komt ook iets voor
peuters. Jammer dat Hoera hier geen inspraak in heeft
gehad. Ans heeft de tekeningen ervan. Er komt een heel
evenement rondom.
Verkeersbeleid en de straatverlichting
Het blijft een onveilige situatie. Met name de bus die er
staat. Dit is in MR besproken. Dit wordt opgepakt.
Gaan de peuter mee in het circuit?
De peuters komen de sfeerproeven. Ze doen geen circuit,
maar spelen mee in de kleuterklas. Groep 2 en 3 draaien
samen een circuit.

6. (Geplande) activiteiten en/of evaluatie
 Schoolfoto’s; Doet Hoera weer mee?
Oudercommissie school vraagt of Hoera weer mee doet. Een
fotograaf vindt Sigrid belangrijk voor heel IKC Laar. Dus een
gezamenlijke fotograaf. Datum geeft Monique dan door aan
Sigrid , zodat het tijdig gecommuniceerd kan worden.
Misschien handig dat er een ouder of medewerker mee kijkt
waar de broers en zusjes zijn.
 Kerstviering; Kerk Laar
21 december een kerstviering in de kerk van Laar. Alle
groepen dragen iets op. Hoera kan hier ook aan deelnemen.
Sigrid geeft aan dat het wel waardevol moet zijn voor het
kind. Elianne weet er meer van.
 Schoolontbijt
Waarom doet Hoera hier niet mee? Er is gekeken waar doen
we aan mee.
 Sinterklaasviering
Kijk vanuit hoera wat hier mee gedaan wordt.
 Carnaval (9 febr 2018) Ook hier weer kijken. Als we hier wat
mee willen snel kijken wat we gaan doen. Nicole wil de
kartrekker zijn vanuit hoera.
7. Rondvraag
8. Sluiting / volgende bijeenkomst


Maandag 29 januari 20:00 uur.

