Notulen Oudercommissie Hoera Nederweert, 01-02-2018

Aanwezig: Sigrid, Inge, Carly, Hanneke, Kirsten, Susanne (Hoera Nederweert)
Jolanda, Natascha (Hoera Budschop)
1. Opening
Notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen
2. Nieuws Hoera Algemeen
Vanuit de wet IKK is er door Hoera een vernieuwd Veiligheid en gezondheidsbeleid
opgesteld. OC stemt hiermee in en is akkoord.
Ouderportaal Hoera is in werking. De eerste ervaringen zijn positief.
3. Nieuws Hoera Budschop
BSO is kleinschalig gestart op Budschop. Men is tevreden, al zijn het nu nog weinig kinderen.
Bij Eigenwijsje / Upke Dupke zitten een aantal peuters uit Budschop, die in de toekomst
gebruik gaan maken van de BSO in Budschop.
4. Nieuws Hoera Nederweert
- Sigrid heeft een nieuwe baan. 27 maart is haar laatste werkdag. Per 1 mei gaat ze aan de
slag bij de GGD Brabant Zuid-Oost.
Hoe de functie van Sigrid wordt vervangen is op dit moment nog niet duidelijk. Er
worden in ieder geval kansen gezien in de IKC vorming.
-

Pedagogische werkplannen Kerneel, Bongerd, Budschop
De wijzingen (alinea 1.5 3-uurs afwijkregeling en alinea 1.6 mentorschap) in het werkplan
zijn besproken. De drieuurs regeling kan doordat Hoera flexibele opvang biedt geregeld
veranderen. Met de OC is afgestemd dat ze hierover een kort mailtje ontvangen waarop
zij snel reageren zodat de aanpassing in het werkplan gedaan kan worden.
OC is akkoord met de werkplannen.

-

Hulp gevraagd koffie opendag 25-3
11.00u – 12.00u Kirsten
12.00u – 13.00u Susanne

-

Doorstroom peuters Olleke Bolleke naar Eigenwijsje
Sigrid vraagt advies in aanpassen 0-2 groep naar 0-2,5 groep. Brief is aangepast met
bevindingen van de OC. Deze mededeling wordt deze week op aanraden van de OC
gecommuniceerd via het ouderportaal.

5. Nieuws vanuit de Ouderraad / Oudercommissie
6. (Geplande) activiteiten en/of evaluatie
EHBO avond op 15 maart 19.30u voor ouders van peuters en kleuters.
Carly maakt de uitnodiging en stuurt deze naar Sigrid, Jolanda (Budschop) en de leerkrachten
van de kleuters. Sigrid stuurt de uitnodiging naar de Bongerd.
Digibord is nodig.
Verdere informatie volgt via de mail.
7. Rondvraag
Mededeling Lieke: Lieke mailt een werklijst door met gegevens van de contactpersonen van
OC en OV per activiteit.
8. Sluiting / volgende bijeenkomst
Volgende bijeenkomst donderdag 31 mei 2018

