Verslag oudercommissieoverleg Hoera kindercentra
Maandag 29-09-2020 aanvang 20:00uur,
Locatie: online via Microsoft Teams.

Aanwezig:
Sandra Leijssen Hoera
Susan Derks (voorzitter) Ittervoort
Carin Meuwissen Ittervoort
Annika van der plaat Ittervoort
Laura van Bree Ittervoort
Jolanda Gubbels Ell/Ittervoort
Marleen Kirkels Ell/Ittervoort
Anneke Rutten Ell/Ittervoort
Afwezig
Robin Joosten Ittervoort

1. Opening
Susan opent voor het eerst de vergadering als nieuwe voorzitter heet iedereen welkom.
Anneke Notuleert vandaag
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 06-07-2020
Deze is door iedereen goedgekeurd stond een klein foutje in dit wordt aangepast.
4. Mededelingen
A. Oudercommissie
A.1 Evaluatie van de dag van de leidster/ leider
•

•

De reactie was positief vanuit de medewerkers van de groepen. Er zijn ook veel
knijpers terug gekomen waardoor er mooie zonnen zijn gemaakt en samen met de
zeeppompjes was het een leuke verassing.
Voor volgend jaar moeten we beter communiceren en duidelijkere afspraken maken
wie wat doet en eerder beginnen omdat de vakantie volgend jaar laat valt.

A.2 Mail
•
•

In Ell kunnen we nog niet in de mail, Anneke gaat
navraag doen bij Cindy voor de inloggegevens.
In Ittervoort geen mails maar is Susan wel
aangesproken door een ouder: Ze moeilijk contact
kunnen krijgen met
het service punt en Vera Caris. En of het klopte dat de groepen vol zaten tot het eind
van het schooljaar? Sandra gaat dit navragen.

B. Hoera
Er is op dit moment veel onduidelijkheid wat betreft de inzetbaarheid van de medewerkers
op de groepen i.v.m. corona. Hier is weer crisisoverleg over i.v.m. persconferentie van 28
September 2020. De medewerkers hebben nog geen voorrang bij het testen en dit zou tot
problemen kunnen zorgen op de groepen. Er is op andere locaties 1 ouder en 1 kind positief
getest geweest maar nog geen medewerkers. Het is wachten tot er dadelijk ook
medewerkers positief testen aangezien het landelijk ook omhoog gaat.
B.1 Tarieven
•
•

•
•
•

De tarieven voor 2021 dienen in September te worden vastgesteld en goedgekeurd
door de ouderraad.
De prijzen zullen hoger worden maar blijven gelijk aan het tarief van de
belastingdienst er zijn veel kinderopvang locaties die zelfs boven deze tarieven gaan
zitten.
€8.46 KDV
€7.27 BSO
De ouders zullen deze wijzigingen per brief ontvangen vanaf 1 November 2020.
Het peuterprogramma zal vanaf januari 2 x 4uur zijn
De flexibele opvang zal een minimale afname hebben van 4uur i.p.v. 3uur.
In de kleinere kernen zal het mogelijk zijn om bij het peuterprogramma de tijd te
verlengen i.v.m. Schoolrooster.

B.2 Uitkomst Enquête

•

Het is onduidelijk welke ouders zouden kiezen voor een andere locatie Ell of
Ittervoort. Ouders zien weinig voordelen van een andere locatie. Er is een toename
van de BSO maar het is onzeker en niet te herleiden hoeveel ouders dit zouden
willen. De activiteiten spelen hier geen rol. Er zijn toch nog veel ouders die de
vakantie opvang regelen in de familie of vriendenkring. Ze gaan nu kijken of er
interesse zou zijn en gaan voor de herfst en kerstvakantie beide locaties openzetten

met de opmerking indien niet voldoende
aanmeldingen dat het ook een andere locatie kan
worden minimaal 4 aanmeldingen.

B.3 Herkenbaarheid oudercommissie
•

de herkenbaarheid is nog niet helemaal in orde. Laura heeft aangeboden iets te
maken voor zowel Ell als Ittervoort, iedereen dient voor 31 Oktober 2020 een foto te
hebben gestuurd per mail of app.

B.4 Personeel
Er is wat wisseling geweest bij het personeel maar dit is nu weer in orde. Pollie heeft
afgelopen zomer afscheid genomen. Sanne gaat naar de peutergroep en Donja gaat naar de
baby-dreumes groep.
5. Rondje langs locaties
A. Ittervoort
•
•

De bel doet het niet goed en je staat soms heel lang te wachten tot iemand de deur
opendoet. Sandra gaat dit nakijken
Er is door buren geklaagd dat er geparkeerd wordt op het gras aan de achterzijde
door de ouders hierdoor is het gras stuk. Er zal een bericht op ouderportaal geplaatst
worden

B. Ittervoort
Geen bijzonderheden
C. Algemeen
Geen bijzonderheden
6. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal weer via Microsoft Teams plaatsvinden op maandag 11 januari
2021 om 20:00uur.
7. Sluiting van de vergadering

