Oudercommissie Hoera IKC Leuken
Notulen vergadering dd. 02-10-2017
Aanwezig:
OC: Anja Litjens, Danielle, Dana, Patricia, Katrien en Sigrid
(clustermanager)
Afwezig:
Marja
1. Opening en mededelingen
Katrien (mama van Lenn, dagopvang) sluit voor het eerst aan.
2. Bespreken notulen vorige vergadering
Verslag is akkoord.
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen
Uitstel IKK besluit
- BSO ratio naar 1:10 wordt uitgesteld.
- Baby ratio naar 1:3 wordt uitgesteld. ‘2 gezichten per baby-principe’ gaat wel
door. Dit betekent iets voor de roosters.
- HBO coach moet vanaf 1-1-2019. Binnen Hoera wordt wel al onderzocht hoe
hier invulling aan gegeven kan worden.
Verder worden de pedagogische werkplannen aangepast op alle IKK besluiten en
wordt het ‘mentorschap’ (volgen van kinderen) ingevoerd. Voor de 0-4 jarigen is
dit reeds gewaarborgd.
Ouderportaal
Digitaal platform gaat per 1-1-2018 in gebruik. Dit is o.a. handig voor de inzage
van flexroosters. Met de komst van het ouderportaal worden de schriftjes
vervangen door een app en zijn bv. foto’s te bekijken via het portaal. Voor iedere
groep wordt een ipad aangeschaft.
4. Nieuws vanuit Hoera Weert
Openstelling BSO
Door groeiende vraag bij de BSO wordt BSO buitengewoon vanaf oktober ook op
woensdag en vrijdag opgesteld. De VSO was al eerder op woensdag en vrijdag op
school open gesteld. Oudercommissie staat hier positief tegenover.
IKC werkgroep
Op donderdag 5 oktober is er een IKC studie avond voor alle betrokken partijen
bij het IKC. De werkgroep IKC heeft een inventarisatie gedaan van het aanbod op
allerlei gebied in de wijk. Zo kan bekeken worden waar het IKC aanvullend kan
zijn.
Verder is uit de inventarisatie gebleken dat op dit moment 62 kinderen BSO bij
Hoera afnemen en 33 bij Humanitas.

GGD inspectie BSO buitengewoon
De inspectie is op bezoek geweest bij BSO buitengewoon, kwamen met name
t.b.v. het pedagogisch aspect aangezien alles vorige keer ook in orde was. Er
heerste een positief klimaat, dus de verwachtingen voor het rapport zijn goed. We
wachten de resultaten af.
Overlast terrein
Met enige regelmaat worden vernielingen aan en om het gebouw geconstateerd of
is er sprake van overlast. Hoera heeft bordjes geplaatst om het speelterrein van
de 0-4 jarigen waardoor de politie ingeschakeld kan worden in geval van overlast.
5. Nieuws van de pedagogisch medewerkers
Er is 1 reactie gekomen op de aanpassing van het tijdstip van de
woensdagochtend.
6. Nieuws van oudercommissie Leuken
Terugblik dag van IKC
Kleurplaten zijn goed in de smaak gevallen.
Te organiseren activiteiten
-

Opa- en oma kijk week
‘Meekijk/uitleg avond’ (zoals eerder gedaan)

7. Rondvraag
- Op tijdstip dat school uit is, is het druk met groep 7/8 die naar beneden komt.
Er wordt bv ook van de trap af geleden, wat gevaarlijke situaties oplevert met
ouders met buggy’s en kleine kinderen.
- Vanuit sommige ouders komt het signaal dat er veel wisselende gezichten zijn.
Er wordt echter gezorgd dat er minimaal 1 vast gezicht per groep is. Mogelijk
zien ouders hun vaste gezicht niet met halen of brengen maar is die er wel.
Foto’s van pm ers die werken hangen die dag zichtbaar op voor de groep. De
tip wordt gegeven om een weekbord op te hangen zodat inzichtelijk is welke
pm-ers gedurende de week aanwezig zijn.
- Sigrid geeft nog aan dat de VVE-educatie Thuis nieuw start in het najaar.
8. Sluiting en plannen volgende vergadering
In november is de tariefwijziging onderwerp van gesprek. De oudercommissie
stelt voor een gezamenlijke bijeenkomst met oudercommissie Laar en mogelijk
ook Nederweert te plannen:
Maandag 13 november 2017, 20.00 uur op IKC Laar.

