Notulen vergadering OC Hoera Baarlo 22 september 2016


Aanwezig:
Violet Gommans, Brenda Groenendaal, Marion Oomen, Inge Keuren-Jacobs, Lizet Joosten,
Joyce Heines, Diana Bol
Later:
Anneke Kuijpers (notulist)



Welkom en opening
Er hebben zich 3 dames aangemeld om eventueel te gaan deelnemen aan de OC. Deze worden
welkom geheten. De rol van de oudercommissie is aan hun uitgelegd, zodat zij op de hoogte zijn,
wat de OC doet.
Door Marion wordt aangegeven dat de traktatie tbv de dag van de leidster heel positief is
ontvangen vanuit de leidsters. Dank aan Inge, die voor deze leuke traktatie heeft gezorgd.



Op- en aanmerkingen notulen dd 02-06-2016
Babybeleid:
Hierover is nog niks concreets bekend. In oktober zal er een kick-off in Maasbree/Baarlo zijn voor
babyspecialisme. Deze zal voor alle baby/dreumesleidsters zijn met als doel:
- deskundigheidsbevordering;
- de neuzen dezelfde kant op.
Er wordt afgesproken dat het babybeleid vooralsnog als vast agendapunt gehandhaafd blijft.
Pad express:
Hier is nog niet veel veranderd in de situatie t.o.v. de vorige keer. Ellen is weggegaan naar
Panningen. Dit is niet bekend gemaakt bij de ouders. Karen Zeelen is voor haar in de plaats
gekomen als combinatiefunctionaris. Ook dit was niet bekend.
Het communicatiebeleid hierover kan beter.
Facebook-beleid:
Dit wordt momenteel door Carool (in samenwerking met Jill) beheerd.
Ook dit punt zal als terugkerend agendapunt gehandhaafd blijven.

3+ beleid:
Bij de ouders is dit beleid nog niet (echt) bekend, er dient meer informatie verstrekt te worden,
eventueel via facebook of via een link.
VVE thuisprogramma
Dit loopt erg goed, ook vanuit de ouders wordt dit positief ontvangen.


Mededelingen vanuit Hoera
Personeel
- Men is nog steeds op zoek naar leidsters (Peel en Maas breed), er is te weinig personeel
enerzijds door meer kinderen, opstart van een vierde peutergroep in Baarlo en anderzijds door
het vertrek van een aantal leidsters;
- door het vertrek van een aantal leidsters en te weinig personeel is de stabiliteit weg;
- Jill, Carool en Marion staan hierdoor ook veel op de groepen ingepland.
BSO
- Er is vanwege de werktijden moeilijk aan personeel te komen;
- Er is meer structuur in de groep aangebracht;
- Geen (grote) wijzigingen op personeelsgebied:
Anneke Cox zal vanuit Maasbree overstappen naar Baarlo (nadat een vaste leidster weer terug
zal zijn na ziekteperiode);
Helma (BSO Baarlo) is helaas langdurig ziek.
- 75% van het personeel is vast, 25% is oproep/flex (ivm vakantie, ziekte etc.);
Besprekingen fusie Panta Rhei en Bolleberg
Hiervan is bij de Hoera ook nog niets van bekend, ook niet wat de impact van een mogelijke fusie
op de Hoera zal hebben.
Eventueel als agendapunt opnemen.



Tarieven
Violet deelt de nieuwe voorstellen van de tarieven 2017 uit. Hierin is te zien dat de tarieven
tussen de kernen nu zijn rechtgetrokken, in tegenstelling tot voorgaande jaren.



Rondvraag
Violet geeft aan dat ze heeft getwijfeld om door te gaan met de OC, maar dat ze vooralsnog toch
hiermee doorgaat.
BBQ op het einde van de vakantie georganiseerd bij de Hoera is vanwege te weinig
aanmeldingen niet doorgegaan.
Volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei om 19.30 uur, lokaal BSO Baarlo.

