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Nicole van Gerven
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Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van 12 november 2018
Algemene mededelingen
- Vanuit Hoera algemeen:
•
•
•
•

Er is op dit moment niet veel nieuws te melden. Het was wel een hectische start
in 2019. Dit komt ook door de wisselingen.
De HBO- coaches zijn per 1-1-2019 gestart met hun functie.
Binnen Hoera Baarlo zijn er een aantal medewerkers zwanger!
Er komt een nieuwe medewerker vanuit opvang Roermond en binnen de BSO in
Baarlo start dit jaar een BBL-er

•

Vanuit Hoera Baarlo:
Op dit moment bezig met het Pedagogisch Curriculum. Het pedagogisch
curriculum draait om 4 basisdoelen:
o Emotionele veiligheid
o Persoonlijke competentie
o Sociale competentie
o Waarden en normen
De assistent leidinggevenden en Marion hebben dit uitgediept en doorgelezen. Zij
hebben leervragen geformuleerd voor de verschillende groepen binnen Hoera. Zij
hebben dit in de teams meegenomen om eigen leervragen te formuleren. Waar
zijn we mee bezig? Wat doet we goed? Wat kunnen we nog leren?
Vanuit deze vragen komt uiteindelijk een plan van aanpak.

•

In 2019 zal de oudercommissie mee gaan brainstormen over het koersplan inzake
het IKC. Dit zal samen met de MR van basisschool De Diamant zijn. Een datum/
uitnodiging zal nog volgen (zie ook rondvraag).

•

Het veiligheidsplan risico-inventarisatie voldeed niet. Hoera is nog op zoek naar
een plan van aanpak binnen Hoera.
Vanuit het document ‘risico-inventarisatie’ is een werkdocument ontstaan. In dit
document staan alle stappen, risico’s en acties of doelen benoemd. Het is een
werkdocument waar snel in de vinden is hoe er om gegaan wordt met mogelijke
incidenten en ook waar nog actie op ondernomen dient te worden.
Over enige tijd wordt dit document nog eens in de groepen besproken en
geëvalueerd: zijn alle acties ondernomen? Voldoet Hoera Baarlo nog aan deze
afspraken? (Dit beleidsstuk is locatie specifiek; locatie Hoera Baarlo)

Overige agenda punten: werving nieuw lid OC
•

Er zijn verschillende mensen benaderd en zij staan er wel open voor. Zij zijn
welkom om een keer aan te sluiten. Deze mensen hebben nog niks bevestigd, dus
we blijven ook nog verder zoeken naar een nieuw lid/ nieuwe leden voor de
oudercommissie. Hier zullen we in een volgende vergadering op terugkomen.

Rondvraag
• Hoe zit het met de ontwikkelingen van het IKC?
o Wij zullen als OC een uitnodiging krijgen om mee te brainstormen over het
koersplan.
o Eén bijeenkomst, om verder te werken aan het pedagogisch fundament
(de kernwaardes), is uitgevallen vanwege het weer. De professionals die
hier bij zouden aansluiten, konden vanwege de sneeuw niet komen.
o Er stond ook een presentatie aan het team van de basisschool gepland
vanuit de baby-specialisten. Deze is nog niet gegeven. Deze zal gegeven
worden zodra de bezetting op de babygroep dit toe laat (of wellicht in de
avonduren een keer).
• Er wordt gevraagd of Hoera ook aanwezig was op de informatieavonden voor
nieuwe leerlingen van de basisschool? Ja, Steffie is daar geweest. Zij heeft geen
presentatie gegeven, maar was wel beschikbaar om vragen van ouders te
beantwoorden.
• Er is een vraag m.b.t. het parkeren van fietsen voor kinderen die naar de VSO
en/of BSO gaan. Zij kunnen ’s morgens de fiets niet parkeren op het schoolplein
en na school is de poort ook dicht. Daarbij is het nu niet duidelijk waar de
kinderen de fiets moeten laten. Mogelijk kiezen ouders er om deze reden ook voor
om de kinderen met de auto te brengen. Marion gaat kijken wat mogelijk is. Dit is
een goede vraag, komen we op terug.
• Als laatste wordt er compliment voor de VSO gegeven: er heerst rust. Dit wordt
als zeer prettig ervaren.
De volgende vergadering zal zijn op maandag 13 mei.

