Notulen Oudercommissie Hoera

16-01-2020

Aanwezig: Julie Vree, Mieke Senden, Silvy Smets, Niels ten Have, Petra Tielen,
Petra Rutten
Afwezig: Inge Grutters, Janneke vd Kerkhof

Vorige notulen.
– Wadi is gerealiseerd. Erg leuk, staan laarzen en overals. Als ouders bezwaar
hebben kunnen ze dit aangeven.
– Volgende keer een vergadering plannen nadat de tarieven en voorwaarde bekend
zijn. Nu meerdere klachten over de afname van minimaal 5 uur in de flex. Vervallen
van bonus uren. Bonusuren was een soort kadootje voor ouders, maar kan
momenteel niet meer waar gemaakt worden.
– Het BSO lokaal is verschoven vanwege peuter/ kleuterplein. In de vakantie is het
normaal bij dynamic..
Oudercommissie geeft aan dat het erg jammer is als ze in de vakanties naar de
violier zouden gaan.
– Petra Rutten geeft aan dat vakantiepreturen regelen omslachtig is. Petra neemt zelf
contact op met het servicepunt. Is dit niet via de app te doen. Misschien iets voor de
toekomst?
– Krijg je van Hoera info over aanvragen van bso als kind bijna 4 wordt? Sommige
hebben dit gemist.

1. Van Hoera voor ouders
– Oudercommissie is niet voor individuele zaken. Hoe breng je oudercommissie
onder de aandacht bij alle andere ouders.. Bericht plaatsen op portaal? Link naar
website waar notulen staan.
– 19 juni afscheid van Mariet. Doen we hier als oudercommissie iets mee?
– Petra geeft aan dat er minder personeelswisselingen zijn. Het zijn weer vaste
teams. De gegevens kloppen op de site nog niet. Petra kijkt hier naar.

2. Van ouders voor Hoera
– Is het 4 ogen principe altijd van toepassing, soms staan pedagogisch
medewerkers alleen. Het 4 ogen beleid houdt in dat alles zichtbaar moet zijn. Het
hoeft niet perse een 2de medewerker te zijn. Er moet ten alle tijden iemand binnen
kunnen lopen.

– Op het schoolplein hebben de kinderen van Hoera een vestje aan. Is het een idee
om dit ook te doen als ze een stuk gaan wandelen? Zodat de kinderen zichtbaarder
zijn. Petra pakt dit op.
– Vervolg EHBO avond, Violier heeft aangegeven dit niet meer te doen. Is er nog
intresse voor een vervolg?
– Voor volgend jaar mee doen met spek de kas van de Jumbo.
– Soms worden kinderen van groep 3+ 1 en 2 gewisseld als het druk is. Mogen ze de
kinderen zomaar wisselen van groep. Ouders met een regulier contract (dit geldt niet
voor ouders met een flex-contract) moeten hier voor tekenen, iedere keer dat dit zo
is. Soms wordt dit aan het einde pas gedaan, dan heb je als ouder hier geen
inspraak meer in. Wordt vaak wel gekeken welke kinderen hier geen problemen mee
hebben. Is het een idee dat ouders hier online voor tekenen, of tekenen dat ze het
goed vinden als hun kind wisselt?
– Wordt er iets extra's aangeboden voor kinderen die al verder zijn in hun
ontwikkeling? Zijn er bij de thema's verschillende niveaus, de woorden lijken erg
gemakkelijk voor veel kinderen.
Fieke van de Violier komt bij de 3+ kijken om te bekijken wat ze eventueel nog meer
aan kunnen bieden.
Sommige kinderen mogen meespelen in de klassen van de violier.
De overgang naar school bij Violier en De school wordt samen met Hoera gedaan.
Hoera werkt met de Puk-methode voor peuters. Deze is VVE-gecertificeerd. Op deze
manier wordt er met peuters themagericht en ontwikkelingsgericht gewerkt. Voor
kindjes met een VVE-indicatie is er extra aandacht daar waar nodig d.m.v
observaties, handelingsplannen en VVE-thuis voor ouders. – Er wordt niet meer
geknutseld voor vader en moederdag, maar wel nog voor bijvoorbeeld zieke of
vertrekkende begeleiders. Verschil is dat kinderen dan wordt gevraagd of ze zin
hebben om mee te doen. Voor vader en moeder dag is het een moetje en
medewerkers moeten dan opletten dat iedereen iets gemaakt heeft. Waardoor ze er
vaak meerdere weken mee bezig zijn.
– We missen aankondiging als bijvoorbeeld sinterklaas komt. Sommige kinderen
vinden dit fijn van te voren te weten. Sinterklaas komt alleen bij de 3+ volgens Petra.
Echter blijkt dat hij ook op de gang bij de andere groepen is geweest. Petra pakt dit
op om dit in vervolg kenbaar te maken.
– Wanneer en hoe vaak morgen de kinderen tv kijken bij Hoera? Op de peutergroep
na de lunch en rond 17:00 een filmpje. Bij de BSO is de afspraak na 17:00.Veel
ouders valt op de tv rond ophaaltijd aan is.
3. Volgende vergadering OC
7-04 om 20:00 locatie Hoera / violier
Agenda punten aanreiken voor 15-03

