Notulen Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:

maandag 10 mei 2021 | 20.00uur

Waar:

Via Teams

Aanwezig:
Peeters

Marloes Teeuwen, Luuk van Langen, Leontien Verhaegh, Bob Treuen en Joyce

1. Opening
2. Verslag 22 maart 2021
Geen opmerkingen
3. Veiligheid en gezondheid
A. BSO opening drukker dan verwacht op de Liaan. Bij de BSO is het lastig om bubbels te
hanteren, meer personeel zou het probleem oplossen. Nu scheiding in onder- en
bovenbouw. Drukte ook veroorzaakt doordat er weinig kinderen op de Pas gebruik maken
van BSO en deze overgebracht worden naar de Liaan.
B. Vloer hygiëne onder de aandacht. Doordat baby’s en dreumesen vaak op de vloer te
vinden zijn wordt er elke avond en tussendoor schoongemaakt. Wanneer ouders weer de
kinderen binnen mogen afzetten bestaat het idee om de ouders slofjes aan te laten trekken?
Werkt dit? Ouders lopen vaak maar een meter of drie de ruimte in, vaak lopen ze naar de
aankleedtafel of de mandjes. De leden van de oudercommissie vinden extra hygiëne
maatregelen niet nodig.

4. Nieuwe Locaties
De Pas oudbouw
A. Op de nieuwe locaties wordt nu al zo’n 5 a 6 weken groep gedraaid.
B. Iedereen erg tevreden en het zijn mooie ruimtes. Deze lenen zich goed voor uitwisseling.
C. Op dit moment worden de buitenbedjes niet gebruikt. Er is herhaaldelijk overlast door
hangjongeren in de avonden. Overdag zijn er geen zorgen maar in de avonden is er geen
controle. Het is voor de pedagogische medewerker geen optie om bedjes elke dag naar
buiten en naar binnen de plaatsen. Andere standplaats voor bedjes is geen optie, omdat er
dan geen zicht op is. De politie en gemeente is aangesproken hierover. Gelukkig nog geen
vernielingen maar veiligheid is niet te waarborgen. Optie: camerabewaking? Is lastig te
bewerkstelligen = AVG kent veel regels en is lastig om op korte termijn dit behalen.
De Pas nieuwbouw
A. Voor de geïnteresseerden is er een presentatie avond geweest waar het nieuwe plan werd
gepresenteerd. Deze presentatie is goed bezocht; ca. 60 mensen. Goed beeld gekregen van
indelingen, uiterlijk en visie. Visie: samen buiten bezig zijn (sportvereniging, grote tuin,
keuken, groentetuin/senioren) en wisselwerking tussen kind en zijn/haar ouders.

B. Oplevering: 2022 begin zomer, in zomervakantie verhuizen.
C. Hoera krijgt 3 groepsruimte, waarvan die van de oudste peutergroep direct naast de
kleuters gesitueerd is. De andere groepsruimtes liggen er tegenover.
D. Er worden 3 klankborgroepen opgericht:

- Omgeving
- Inrichting
- Visie

De Liaan
A. Het gebouw is zo goed als klaar, op wat kleinigheden na.
B. De medewerkers ervaren de tuin als prettig, Bob vindt de tuin erg mooi en modern en
Leontien vindt de tuin positief en de route erg duidelijk. Ook de aankomsthal is prettig.
Enig puntje voor extra aandacht is; de drukte op de weg tijdens de breng- en haalmomenten.
De parkeervakken zijn erg druk en vol. De parkeergelegenheid mag verbeterd worden, niet
veilig en onoverzichtelijk. Optie: kiss and ride/verzamelplek creëren (nieuwe parkeerplek op
Molenstraat?).

5. Gesprekkencyclus
A. Baby/dreumes; Nu na vier en twaalf weken na start een evaluatiegesprek en bij 9, 18 en 24
maanden ontwikkelgesprek (laatste is ook overdracht). Marloes ervaringr: door Corona is het
erg lastig, normaal werden dingen besproken tijdens breng- en haalmomenten nu is hier
geen tijd voor.
B. Bij baby/dreumes heeft Marloes niet bij alle termijnen, op tijd, gesprekken gehad.
Leontiens ervaring baby/dreumes: heeft wel al deze gesprekken (soms telefonisch) gehad en
als prettig ervaren.
6. Rondvraag
A. Afgenomen uren versus betaalde uren: Joyce heeft 3 kinderen op de dagopvang en/of
BSO/NSO. Ze heeft een contract met Hoera waarin staat hoeveel uur zij per jaar afneemt. Bij
de dagopvang neem je dagdelen af. Hoe zit het met de uren waarvoor je wel betaalt maar
niet afneemt? Een dagdeel is bijv. van 7.30 tot 13.00, wat als je nu elke keer je kind pas om
8.30 naar de opvang brengt? Bij Joyce zijn dit in totaal 205 uren per jaar die ze betaald maar
waar ze geen gebruik maakt van de opvang. Is hier een andere oplossing voor, een klok
systeem zodat iedere oudere een gerichter en persoonlijker contract krijgt?
Luuk: De huidige uurprijs voor opvang bij Hoera is vrij laag, dit kunnen ze zo aanbieden
vanwege het systeem wat ze nu hanteren (dagdelen) en de variabele breng- en
haalmomenten.
B. Marloes: 16 september is de dag van de leidster. Iemand ideeën voor een cadeautje (max.
5 euro p.p.)?
Volgende bijeenkomst: donderdag 15 juli 20.00uur

