Agenda Oudercommissie Weert, locatie Laar
Maandag 18 september 2017, 20.00 uur, locatie: IKC Laar
1. Opening
 Wie is tijdsbewaker deze vergadering?
Marieke is de tijdbewaker van deze vergadering.
 Bespreken vorige notulen
Voor kinderen met allergie worden de producten ook
aangeschaft. Tenzij het hele specifieke dingen zijn. Dit geldt
ook voor de BSO kinderen.
Sigrid heeft het gezond beleid ook doorgestuurd naar
school, maar niks meer gehoord van Ans hierover. Marieke
geeft aan dat ze het in de MR erover gehad heeft. Ans wil
hierover na gaan denken en het komt weer terug op de
agenda.
Het staat ook op het punt van de O.C van school. Want er
zijn op school ook steeds meer cadeautjes die getrakteerd
worden. Dus ook hier wordt het opgepakt.
2. Nieuws vanuit Hoera Weert
 Nieuwe voorzitter
Annette wil graag stoppen als voorzitter.
Iedereen geeft aan dat het te druk is. Sigrid oppert om dan
om toerbeurt voorzitter te zijn.
Sandra biedt zich aan als nieuwe voorzitter. Vanaf de
volgende keer is Sandra onze nieuwe voorzitter.
 Ouderportal Hoera start per 5 januari
Peel en Maas is er al mee begonnen. De kinderziektes zijn er
al uit. De uren dat de kinderen komen worden hier ook op
doorgegeven. Ook vaste flexers moeten dit doorgeven. Dit
geldt ook voor de BSO. In november krijgen de medewerkers
de uitleg. Het schriftje voor de baby’s vervalt en komt hierin.
De foto’s komen hier ook in. Het kan helaas niet matchen
met de portal van school. Dit omdat Hoera ook de
facturering erin verwerkt.
 BSO in vakanties, gastouder of andere locatie
Er is een mooi programma, maar er zijn maar weinig kindjes
die komen.
Er zijn een paar mogelijkheden:
Met een of twee kinderen samenvoegen.

IKC Leuken is een optie in de vakanties. Daar zijn er altijd
genoeg.
De zus van Elianne is begonnen met een gastouderbureau
onder de vlag van Hoera. Het zijn maar allemaal ideeën die
spelen.
Het probleem in de vakantie is dat er soms ook op het
laatste moment wordt afgezegd door ouders.
Er worden weinig strippen gekocht. Ouders lossen het
informeel op. Nu stromen er ook pas de eerste kinderen door
naar groep 1. Dus het zou nu moeten gaan groeien.





Is het een idee om eens een enquête te houden en te vragen
waarom kinderen in de vakantie niet naar de BSO komen?
De herfstvakantie wordt op Laar gedraaid. En we gaan nu
het onderzoek maken. En dan wordt daarna gekeken na de
enquête wat te doen met de BSO in de vakanties op Laar.
Marieke en Monique gaan dit samen opzetten. Sigrid mailt
nog wat zij er graag in wil zien.
Opleidingsplan, Hoera Laar gaan 3 medewerkers de
babyspecialist opleiding volgen vanaf november
De medewerkers hebben er heel veel zin in. Het zou kunnen
zijn dat door de opleiding sommige dingen anders gaan
gebeuren. Mensen brengen kennis van deze cursus mee.
Kindvolgsysteem, heeft Hoera voor 0-4 jarigen en sinds kort
heeft school ook KIJK systeem tot 7 jaar. Mooi tbv
samenwerking.
Er is geregeld overleg met Ans, Sanne en Sigrid.
Er wordt ook gekeken of de peuters mee kunnen draaien in
het middagprogramma op donderdag.

3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen
 Nieuwe IKK (wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) 2018 en
verder. Wat verandert er nog niet:
BKR verandert nog niet per 1-1-2018
(dus 2018 blijft nog Eén pedagogisch medewerker op de
babygroep per 4 kinderen van 0-1 jaar. En BSO blijft 1 op
10)
Vaste gezichten principe onder het jaar is uitgelegd.
Kinderen krijgen een mentor aangewezen. Nu is het zo dat
de kinderen verdeeld zijn onder de medewerkers en dat ze
goed bekeken worden door die medewerker.
4. Nieuws vanuit de Oudercommissie
Is al besproken.
Wat is het beleid van de Hoera om kinderen te vervoeren? De
richtlijnen van de ANWB worden gebruikt.

Misschien een beetje rekening houden op de BSO dat het jongere
kinderen zijn. Met verf , een wateractiviteit, enz. Een beetje meer
helpen. Schorten aan enz.
Glasbak zijn ze mee bezig. Nu staat de glasbak te kort bij de
speelplaats. Er zou glas op de speelplaats terecht kunnen komen.
5. (Geplande) activiteiten en/of evaluatie
 Evaluatie: Houtsberg
Was geslaagd. Opzet is prima.
Veel eten. De volgende keer minder maken.
Misschien de volgende keer ook wat gezonde dingen op de
lijst zetten.
De opkomst was hetzelfde als vorig jaar.
De leidsters hebben er ook van genoten.
Voor ander jaar misschien eens aan scoutinggebouw denken
bij slecht weer of de schuttershoeve.
6. Rondvraag
Sint en kerst:
Gaan peuters met school mee of moet de O.C wat regelen? Sint
van school komt ook nog apart op de groep. Sigrid vraagt na of de
leidsters hulp van o.c nodig hebben. Hoera koopt een
groepscadeau voor de kinderen.
7. Sluiting / volgende bijeenkomst


Maandag 13 november 20:00 O.C op Laar

