Datum: 9 oktober 2017
Aanwezig: Inge Rutten, Bart Engels, Fouzia Amhaouch-Arssi (notulist), Yvonne
Heussen, Hanneke Vullings
Afwezig: Willem Kraus, Robert Berkelmans
Opening/Welkom
Bart heet ons welkom, geen mededeling
Voorbespreking
NVT
Notulen vorige vergadering
Bart zorgt voor de uitwerking van de notulen.
Agenda punten Hoera:
a. Ouderportaal Peel en Maas breed
Na de zomervakanties zijn de collega’s op de overige locaties aan de slag gegaan met het
Ouderportaal. De eerste geluiden zijn positief.
Per 1 november gaan we live voor de ouders.
Een aantal opmerkingen van de oudergeleding die al met het Ouderportaal werkt:
- kalender is nog niet gevuld. Dit wordt meegenomen. De prioriteiten liggen op het
moment elders.
- Flexkinderen boodschappen doorgeven aan de juiste groep
- Verslagen worden niet altijd doorgevoerd binnen de app
- Baby’s tot 1 jaar krijgen ook in het Ouderportaal een ‘schriftje’. Hierin wordt een
dagboekje bijgehouden. Dit gebeurt niet altijd even goed. Hanneke neemt dit mee
b. Dag van de leidster
Er zijn leuke attenties gemaakt voor de leidsters. De leidsters hebben hier heel positief
op gereageerd. Dag van de leidster volgend jaar: weer de derde donderdag van
september.
c. Inspectierapporten
Locatie Ruijsstraat krijgt een herinspectie omdat het leidster-kind ratio is overtreden.
Ingekomen berichten van ouders
Geen berichten op de inspectierapporten na.
Wat verder ter tafel komt
IKK akkoord
Per 1-1-2018:
- Aan een baby worden twee vaste pedagogische medewerkers ( 2 vaste gezichten)
toegewezen. Op de dagen dat het kind komt moet minimaal een van de twee
medewerkers aanwezig zijn. Dit is alleen te realiseren als er fulltimers op de
groep werken.
Per 1-1-2019:
- Op elke groep dient een HBO coach aanwezig te zijn
- Alle medewerkers dienen minimaal niveau 4 te hebben, indien dit niet het geval is
dienen ze zich om te scholen tot niveau 4.
Binnenspeeltuin Kinderdrome
De binnenspeeltuin gaat per 1-1-2017 sluiten. Hoera vindt dit jammer maar ziet
tegelijkertijd een kans om aan de BSO daar een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. De

sportschool wordt beneden uitgebreid. Hoera gaat naar boven. Er worden verschillende
ruimtes gecreëerd: denk aan techniek, lego. De coördinator van de BSO zal verbinding
gaan opzoeken met verenigingen, PADexpress etc.
De ruimte wordt gehuurd door Hoera. De buitenruimte blijft, maar wordt ook voor
onderwijsdoeleinden gebruikt.
3+ groep
3+ groep in de Groenling is gestart. Deze groep bevindt zich nu in de school, dicht bij de
kleuters. De eerste geluiden zijn positief.
3+groep in de Nieuwe school gaat op de middagen starten.
Ruijsstraat
Op de Ruijsstraat vindt een informatieavond over de nieuwe gebruiker van het pand.
Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Nieuwe Tarieven
Op dit moment is er nog geen zicht op. Dit zal op korte termijn wel zo zijn.
Voorzitterschap
Bart had al te kennen gegeven om te willen stoppen als voorzitter. Nu is er nog geen
nieuwe voorzitter gevonden.
Wellicht is het een idee om het voorzitterschap te gaan rouleren.
Fouzia draagt zorg voor de Ouderinfomail.
Fouzia maakt een stukje waarin we ons als oudercommissie gaan voorstellen om zo
nieuwe leden te werven.
Thema avond
Ideeën voor volgende thema avonden:
Eerst een avond over de babyspecialist (dit is een actueel thema)
Daarna een avond over de ‘kinderslaapcoach van 0-6 jaar’. Inge vraagt haar vriendin of
ze bereid is om deze te geven.
Sluiting en rondvraag
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 27 november.

