Notulen Oudercommissie Weert, Locatie Leuken
Datum en tijdstip:
Locatie:
Afwezig met kennisgeving:
Notulist:

02-06-2022 20:00uur
IKC Leuken
Esther
Katrien

1. Opening en mededelingen
- Welkom v Monique Wolters. Monique is locatiemanager en zal de
oudercommissie voor Leuken overnemen van Sandra.
- Sandra is in verwachting. Vandaag is de heeft ze voor de laatste
aanwezig geweest bij onze oudercommissie. Sandra zal wel werkzaam
blijven binnen Hoera, maar dan in de functie van regiomanager.
2. Bespreken notulen vorige vergadering
- Cindy is benaderd door GGD inspectie BSO Buitengewoon. Er zijn een
aantal vragen gesteld die Cindy beantwoord heeft. De inspectie is
hiermee goed afgerond.
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra
Leijssen)
- Uitbreiding IKC Leuken gaat van start en zal in december opgeleverd
moeten worden. Aan de achterkant van het gebouw komen 4
groepsruimtes waarvan er 1 voor Hoera bestemd is en 3 voor
onderwijs.
- Na de zomervakantie starten er 2 collega’s in een BBL traject. Een
collega maakt de combi peuters/BSO en de andere collega
onderwijsassistente/BSO. BBL-Leerlingen kunnen nu elke maand
instromen bij Gilde. Vanaf september 2022 start een nieuwe opleiding
kind professional, waarmee iemand na afronding van de opleiding
zowel een diploma onderwijsassistent als pedagogisch medewerker
heeft.
- Personele bezetting BSO blijft lastig. Er zijn gesprekken met school
omdat deze verantwoordelijk is voor de BSO. Er wordt onderzocht of
er een combi-functie gemaakt kan worden waarbij de
onderwijsassistent ook werkzaam zal zijn binnen de BSO.

- Organisatiestructuur Hoera gaat veranderen. De clustermanager zal
een regiomanager worden. Deze zal de locatiemanager en/of assistent
leidinggevende aansturen.
- Samenwerking peuters/kleuters wordt weer opgestart nu Corona weer
wat achter ons ligt. Peuters kunnen meedoen met activiteiten op het
speelleerplein en hierbij dus aansluiten bij de kleuters.
4. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers
- Geen inbreng
5. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken
- Sanne; Bespreken gang van zaken bij opvang op Laar tijdens
carnavalsvakantie en zoon van Leuken naar laar te moeten brengen
i.v.m. meerdere redenen. Ouders die zich afmelden i.v.m. naar Laar
brengen en andersom?
Onduidelijks is waarom. Eventueel een kijkmoment/open dag plannen
op beide locaties waardoor ouders en kinderen al eens kunnen kijken
op de opvangplek waar ze eventueel naartoe gaan in de
vakantieperiode.
- Opa/oma dag medio juni plannen op twee dagen namelijk: Woensdag
13 juli op BSO buitengewoon. Katrien en Suzanne zullen daar aanwezig
zijn om te helpen met spullen klaarzetten en opa’s en oma’s en
kinderen te ontvangen. Donderdag 14 juli zullen Linda en Monique
helpen op BSO IKC Leuken. Linda maakt de informatiebrief en zal deze
naar Monique mailen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
de mail van de oudercommissie.

6. Rondvraag
De paaltjes bij ‘de houtjes’ zijn nog glad en er is nog geen oplossing.
Spereco is hiervoor benaderd. De voorkeur heeft om de paaltjes helemaal
weg te doen. Ook de wilgenhutjes bij de dreumesgroep gaan weg.
Er is een ontruimingsoefening geweest. Deze is goed verlopen. Na de
evaluatie zijn er portofoons aangeschaft voor alle groepen van Hoera.

De MR is aan het bekijken of de gymlessen elders gegeven kunnen
worden nu de gymzaal een klaslokaal is geworden en de kinderen dus
altijd buiten gymles krijgen.
Er is sprake van vandalisme op school. De wijkagent en het jongerenwerk
zijn benaderd. Een camera mag niet zomaar geplaatst worden. Dit wordt
vervolgd. Monique geeft aan dat ze contact op zal nemen met de
docenten van groep 7 en 8 om het onderwerp ook in de klassen
bespreekbaar te maken.
Er zal een overkapping geplaatst worden bij BSO Buitengewoon. Deze
komt aan kant waar de kinderen eten (eetzaal/bar). De schutterij is hier
akkoord mee.
Het beleid van gezonde voeding wordt hernieuwd.
7. Sluiting en plannen van volgende vergadering
Donderdag 15 september 2022 om 20:00u live.

