Notulen oudercommissie Hoera Haelen
Van: Erik Baas
Aan: Sandra Leijssen, Manon Vestjens, Yvon Weijkert, Pauline te Loo, Bianca Voncken
Betreft: Notulen vergadering Oudercommissie Hoera Haelen d.d. 3 oktober 2017
Aanwezig: Sandra, Manon, Pauline, Yvonne, Erik.
Afwezig: Bianca

1. Opening
– Erik opent de vergadering en heet Manon welkom bij haar eerste vergadering van de
oudercommissie. Erik stelt voor om de notulen bij toerbeurt te doen en zal vanavond de
notulen gaan maken;
– Yvonne geeft aan te stoppen als lid van de oudercommissie;
– Nancy Tackenberg zou vanavond ook voor het eerst aanwezig zijn als lid van de
oudercommissie, maar heeft laten weten er, voor nu, toch van af te zien;
Dit heeft als gevolg dat we voor 't Hommelke een nieuw lid voor de moeten zoeken.
2. Vaststellen Agenda
Sandra had vanavond de nieuwe reglementen van de oudercommissie willen laten tekenen,
maar schuift deze door naar volgende keer. Sandra, kun jij deze voor de volgende keer
toesturen.
3. Evaluatie Thema avond
– Manon vraagt of er ook een terugkoppeling is geweest of komt naar aanleiding van de
thema-avond over positief opvoeden en vraagt hoe de opkomst was. Er wordt aangegeven
dat er
ruim 20 mensen op de avond zijn geweest en dat over het algemeen er
een positieve indruk
was gegeven door de aanwezigen. Yvonne geeft aan niet veel
nieuws gehoord te hebben
en meer diepgang had verwacht in de zin van
praktische voorbeelden. Sandra geeft aan dat de
openheid van de mensen is
opgevallen. Een aantal mensen gaven aan dat er een aantal
mensen dominant
aanwezig waren en dat voor een volgende keer het raadzaam is om met de betreffende
leiding kort te sluiten om dit beter te stroomlijnen.
– Manon vraagt of er ook een terugkoppeling gaat komen, in bijvoorbeeld de nieuwsbrief,
zodat ouders die niet zijn geweest, een indruk krijgen van wat er door de oudercommissie
georganiseerd wordt.
Erik geeft aan dit een goed voorstel te vinden. Sandra geeft aan dat zij nog geen
terugkoppeling heeft gehad naar aanleiding van de evaluatieformulieren die op deze
avond zijn ingevuld. Zij gaat dit navragen en zal dit aan ons terugkoppelen.
4. Start Ouderportaal Hoera (Konnect)
Start Konnect is de interne naam voor de nieuwe App die per januari 2018 wordt
geïntroduceerd als de 'Hoera App'. Deze app zal te gebruiken zijn op smart phone en
tablet.
Hierin komen onder andere de volgende functies:
– Hoe laat zijn de kinderen binnen en gaan ze weer naar huis;
– Digitaal schriftje (noteren slaaptijden, voeding, verdere bijzonderheden) voor de
kinderen;
– Er komt een functie in waarin de medewerker van Hoera foto's kan maken en kan
deze kan delen met de betreffende ouders. In deze functie wordt overigens een
waarschuwing gegeven wanneer ouders niet wensen dat er een foto wordt gemaakt;
– Medewerkers kunnen gericht berichten sturen naar ouders;
– Ouders kunnen hierin Flex uren doorgeven;

– Vanaf 16:00 uur kunnen ouders de voortgang van de dag zien;
– Nieuwsbrieven gaan ook via de app;
– Manon vraagt of je op de app ook kunt zien welke medewerkers er voor de groep
staan.
Sandra geeft aan dit na te vragen.
5. Herinrichting Schoolplein
Sandra geeft aan dat het schoolplein naar verwachting dit jaar nog opnieuw wordt
ingericht. Er zal een meer verbinding komen met het speeleiland, waarin er meer
natuurlijke en groene elementen worden gebruikt.
6. Hangjeugd, rotzooi en hondenpoep op het speelterrein
Pauline geeft aan dat op het schoolplein en het speeleiland vaak veel troep ligt. Vooral
's morgens ligt er veel troep. Wat is hierbij het protocol? Wordt dit door de persoon
schoongemaakt die 's morgens het eerst aanwezig is of de conciërge? Sandra geeft aan
deze week met een jongerenwerker te spreken en zal dit ter sprake brengen. Als
ouders/buurtbewoners last hebben van de overlast, dan kunnen ze melding doen via de
website van de gemeente of per app (Buitenbeter) Erik geeft aan dat Pauline ook
overlast door hondenpoep heeft
aangegeven. Pauline geeft inderdaad aan dat op het
speeleiland veel overlast is van
hondenpoep. Er staan geen borden en er zijn geen
poepzakjes beschikbaar. Sandra
geeft aan ook dit met Bart en Leon te bespreken
welke acties er op dit moment zijn uitgezet.
Ook zal dit een onderwerp in de
themabrief worden.
7. Samenwerking Leerlingst en Hoera
– Sandra geeft aan tevreden te zijn over de inzet van Imke en heeft haar zien groeien
in de sportieve rol die ze invult binnen de organisatie. De kinderen reageren erg
positief op Imke.
Ook tijdens zwemlessen gaat zij met kinderen mee in het zwembad zodat zij ook hier
een goede ondersteuning is tijdens de lessen.
– De vorige vergadering hebben wij gesproken over de overdracht van de kinderen
vanaf Hoera naar de basisscholen. Ouders van kinderen die hierbij voor het eerst naar
de basisschool gaan is gevraagd hoe zij dit ervaren hebben. Hieruit zijn een aantal
dingen naar voren gekomen:
– overdrachtgesprekken samen met ouders, pm-er en leerkracht, zodra kind 4 jaar is
- aanpassing in kleuterboekje, zodat voor ouders duidelijk is hoe de oudercontacten op
school verlopen t.o.v. de kinderopvang
– de keuze om 4 vriendjes/vriendinnetjes op te schrijven waarbij, met de indeling van
de klassen, in de gesprekken met ouders rekening gehouden kan worden.
8. Nieuwbrief
Binnenkort zal er weer een nieuwsbrief uitkomen. Manon vraagt of bij ouders bekend is
wat de oudercommissie doet en wie er lid is. Sandra mailt een stuk waarin dit wordt
uitgelegd. Dit kan dan in de nieuwsbrief worden geplaatst. Er wordt aangegeven dat
het goed is om aan te
geven dat het zeker zin heeft om lid te zijn van de
oudercommissie. Te denk valt aan het
hitteprotocol en het protocol inzake de
werkzaamheden van stagiairs.
9. Scholing medewerkers/IKK
– Deze week hebben de meeste medewerkers een Taal examen. (taalniveau 3F)
Dit wordt een wettelijke eis met ingang van 2019.
- Ook zal er een opleiding 'Babyspecialist' worden opgestart. Deze opleiding duurt 6
vrijdagen en zal gegeven
worden door Meta Kierkels van Lindekracht. De werkwijze in
de baby/dreumes groep zal door deze opleiding ook wijzigingen. Zo zal het wenproces
voor nieuwe kinderen wijzigen en is er meer aandacht voor de emotionele veiligheid en
hechting van een baby.
10.GGD inspectie

– Afgelopen week is er een inspectie geweest door de GGD bij de dagopvang en bso.
Het eindoordeel was positief. Wel was er een opmerking bij de voorschoolse opvang.
Hierbij
geeft de inspectie aan dat kinderen van de groep 0-4 en 4-12 niet bij elkaar in
de groep mogen zitten tenzij het kinderen betreft waarvan de ouders een flexcontract
hebben. Sandra geeft aan
het hier niet mee eens te zijn. De ouders hebben hier voor
getekend en de emotionele veiligheid van kinderen is gewaarborgd, daar het veelal om
broertjes/zusjes gaat. De inspectie heeft
zelf aangegeven dat het om een grijs gebied
gaat en er zelf ook geen concreet antwoord op kan geven. Het is afwachten hoe dit in het
eindrapport omschreven gaat worden. Na ontvangst van dit rapport zal zij dit met ons
delen.
11.Rondje langs de groepen:
Vlinderke
Manon vraagt zich af welke activiteiten er in de jongste groep worden ondernomen. Ze
geeft aan iets gelezen te hebben over het vervoer per bus. Sandra geeft aan dat de jongste
groep voornamelijk in en om het gebouw zullen zijn. De activiteiten zijn onder andere
wandelen, een bezoek aan de Magdalenahof en de Jan Linders.
Het busje wordt gebruikt voor het vervoer van bso kinderen naar de zwemles.
Keverke
Hommelke
– Yvonne geeft aan dat het bord bij de ingang niet altijd bijgewerkt is en er
gedateerde informatie op vermeld staat. Sandra zal dit met de groep bespreken.
BSO
–
12.Prijswijziging
Sandra geeft aan dat er een prijswijziging gaat plaatsvinden in 2018. Hoe hoog deze zal
zijn is nog niet bekend. Naar verwachting zal het tarief gelijk zijn met maximale vergoeding
vanuit de overheid.
– Dagopvang: 7,45
– BSO: 6,95
In 2019 gaat de prijs voor de BSO omlaag. Wel zijn er ook gevolgen voor de verhouding
van de medewerker op de groepen. Voor de opvang zal dit 1 op 3 zijn en voor de BSO 1 op
12 (voor kinderen vanaf 7 jaar)
13.Afscheid Yvonne
–Zoals in het begin van de vergadering aangegeven gaat Yvonne stoppen als lid van de
oudercommissie. Sandra bedankt haar creatieve inzet op passende wijze met tasje van
Rousseau. Yvonne, ook namens ons bedankt voor je ideeën inzet!
14.Volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 januari 2018 om half 8 in Haelen.
Sandra geeft aan dan graag de ervaringen van ons als ouders met app te willen
bespreken.

