Oudercommissie locatie Heythuysen
ocheythuysen@hoerakindercentra.nl

Verslag OC Hoera Heythuysen, 8 november 2017
Aanwezig: Sandra Leijssen
Aanwezig: Esther Pelsser, Wendy van Lier, Chantal Reijnders, Chantal de Jong,
Renate Angenent (afwezig), Christel Holthuijsen
Agendavoorstel vergadering OC locatie Heythuysen,
d.d. 8 november 2017 aanvang 20:30 uur,
Locatie: bij Esther thuis
1. Opening,
2. Vaststellen van agenda
Agenda akkoord
3. Benoemen nieuwe voorzitster
Chantal wordt voor 2018 voorzitster. In principe kan dit jaarlijks gerouleerd worden
4. Goedkeuren notulen vorige vergadering
- terugkoppeling Beek en Bos
Tijdens kringmomenten (Rakkertjes) wordt er gekeken wie er mee wilt. Dit probeert men te
rouleren. Er wordt bij diverse huiskamers gerouleerd. Kinderen zijn hier positief over, ook de
ouders zijn er positief over aldus de terugkoppeling wat de leidsters krijgen van deze ouders.
Leidsters vragen vaak ’s ochtends aan de diverse ouders of de kinderen mee mogen die dag.
De bewoners vinden dit erg leuk.
5. Aktielijst + reglement ondertekenen
Aktielijst is idem aan vorig jaar.
6. Mededelingen
a. Oudercommissie
i. Ontvangen mail/berichten van ouders
Geen email ontvangen.
ii. Activiteit;
Paaseieren zoeken op de boerderij bij Chantal en Kees, woensdag 28
maart rond de klok van 15.00. Chantal maakt een opzetje voor een
uitnodiging. Sandra kijkt na of er nog een draaiboek is.
b. Hoera
Sandra
i. IKK en wijzigingen ped. Beleid
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang: 4 pijlers, wettelijk beleid. Korte
Powerpoint presentatie hierover gehad. Meer volgen van ontwikkeling van
het kind nu ook voor de BSO kinderen in de vorm van mentorschap nu
voor kinderen.
ii. Scholingsplan medewerker
Babyspecialisme, Taalniveau 3f, BabyEHBO.
iii. GGD-inspectie (rapport ‘t Akkertje)
Rapport is doorgestuurd voorafgaand de vergadering. BSO Heytse moet nog komen.
iv. Tarieven 2018
De tarieven zijn vastgesteld conform het maximum normtarief van de
overheid. Dit is wel per uurtarief wat hoger dan 2017. Advies van OC is

wel nog even na te gaan op welke wijze het kinderopvangtoeslagmodel
2018 is veranderd tov 2017. Dan zou het nettobedrag voor de ouders
anders kunnen uitpakken. Dit zou wel goed in de brief moeten komen te
staan.
7. Rondje langs de locaties
a. de Molletjes (0-2 jr)
Vraag van Chantal is hoeveel bedden zijn er. Er is een ouder die had aangegeven
in de wandelgangen dat haar kind niet had kunnen slapen daar er geen bed vrij
was. Sandra kijkt dit na.
b. De Rakkertjes (2-4 jr)
nvt
c. de Belhamels (2-4jr peuterprogramma)
nvt
d. BSO Heythuysen (4-13 jr)
Zwemles is super geregeld. Positieve reacties er is 1 medewerker van Hoera in het
zwembad aanwezig. PadXpress is veel actiever.
8. Datum en onderwerpen volgende vergadering
Donderdag 1 februari 20.30.
9.

Sluiting

Aktielijst
1. Aanpassen poster oudercommissie-leden
2.

2

