Verslag Oudercommissieoverleg Hoera kindercentra

Hoera Ittervoort en Ell, 5 september 2018

Aanwezig: Sandra Leijssen (voorzitter) Hoera:s.leijssen@hoerakindercentra.nl
Cindy Walther Ell fam_walther@hotmail.com
Marianne Wijen Ell wijen78@hotmail.com
Carin Meuwissen Ittervoort carinmeuwissen@ziggo.nl
Susan Derks Ittervoort susan.derks@gmail.com
Jolanda van Oudenaarde Ittervoort jolanda.gubbels@gmail.com
Eva Strous Ell evastrous@gmail.com
Afwezig:
Agenda:
1.
Opening: speciaal woord van welkom aan Eva, die voor de eerste keer
aanwezig is.
Michelle stopt met de oudercommissie. Ze regelt de attentie voor dag van
de leidster nog. Sandra regelt een attentie voor Michelle om haar te bedanken.
2.

Vaststellen Agenda: Er zijn geen extra agendapunten.

3.

Goedkeuren notulen vorige vergadering (23-05-2018)

4.
Actiepunten vorig overleg:
-Het jaarverslag 2017 zal Sandra naar iedereen doorsturen.
-Gegevens van oudercommissies zijn terug te vinden op de site, onder het
kopje oudervertegenwoordiging Hoera kindercentra
-Introductiepakket nieuwe leerlingen: In Ell staat niets vermeld over
opvangmogelijkheden bij de BSO. Sandra pakt dit verder op.
5.

Mededelingen:

a.

Geen mail ontvangen

b. Nieuwe leden oudercommissie Ell: Eva Strous
c. Hoera
1. Dag van de leid(st)er:
Vorig jaar waren de leidsters blij verrast in Ell dat de kinderen zelf geknutseld
hadden. Dit jaar is daar weer de voorkeur voor. Michelle had als idee om kinderen
een bloem te laten maken op een stokje en die te laten geven.
Ouders krijgen dan envelop mee met uitleg en sjabloon en kunnen dit thuis met hun
kind knutselen.
Idee voor attentie: gietertje en zaadjes. Cindy heeft een link om deze te bestellen
maar die is verlopen. Even checken of dit nog te bestellen is.
Marianne gaat achter de sjablonen voor de bloemen aan en zorgt dat Ittervoort deze
ook krijgt.
Waar kunnen we de stokjes/rietjes halen? Welke zijn geschikt? Bij Xenos.
2. Evaluatie thema avond:
De reacties zijn verzameld. De thema-avond is goed ontvangen. Veel positieve
reacties.
De tips die ontvangen zijn, waren weinig constructief.
In de toekomst ook graag weer samen organiseren, om de ouders te verzamelen 
anders te weinig opkomst.
Er wordt bekeken of het handig is om de thema avond samen met school te doen.
Het onderwerp is ook afhankelijk van de doelgroep.
Brainstorm over wat handig is en welke onderwerpen aan bod kunnen komen.
Concreet: Sandra gaat na wat het standpunt is van school.
3. Veiligheid- en gezondheidsbeleid
We zijn intern bezig met een nieuw beleid. Dit zal de volgende keer op de agenda
staan.
Er gaat een brief verstuurd worden over de inentingen, welk standpunt Hoera
inneemt. Die brief wordt deze week verstuurd.

4.Tarieven
De tarieven gaan per 1 januari omhoog. Het nieuwe tarief wordt bij Hoera per uur
8,02. Bij BSO 6,67. Dit komt overeen met de maximale vergoeding van de
belastingdienst.
De percentages die de belastingdienst vergoedt gaan voor de meeste inkomens ook
omhoog. Hierdoor zal er netto weinig veranderen voor de ouders.
Leider-kind ratio BSO wordt 1:12 (bij kinderen tussen 7 en 12 jaar).
Leidster-kind ratio babygroep 1:3
De bureaukosten voor gastouderopvang worden ook verhoogd.
Leudal heeft een ander flextarief dan andere locaties. Dit zal ook procentueel
verhoogd gaan worden, net als het reguliere tarief.
De brief over de tarieven wordt rond 1 oktober naar de oudercommissie verstuurd en
voor 1 november naar alle ouders
Vanaf 1 januari is een HBO-coach op locatie verplicht.

6. Rondjes langs de locaties:
Ittervoort: Het is erg positief dat Rick als onderwijsassistent op school werkt, in
combinatie met de BSO.
Ell: Erg fijn dat er een bekend gezicht is bij de BSO.

Fijn dat het servicepunt 4 maanden voordat een kind 4 jaar is contact opneemt
met ouders om de mogelijkheden rondom BSO te bespreken.
7. Datum en onderwerpen volgende vergadering:
Nieuwe datum: 12 december 20.00u in Ell

8. Sluiting/Rondvraag:
Jolanda vraagt of er iets vanuit de oudercommissie gedaan wordt voor Sanne
Actielijst:

Door wie:

1

De notulen van 5 september 2018 doorsturen aan alle leden van Jolanda
de oudercommissie

2

Introductiepakket aanpassen met stukje BSO.

Sandra/Ivo

3

Concept jaarplanner

Cindy

4

Attentie dag vd leidster: Kijken of het gietertje nog te krijgen is

Cindy

5

Brief dag vd leidster aanpassen en doorsturen naar Cindy

6

Persoonlijk benaderen voor nieuwe leden voor de
oudercommissie

Oudercommisie Ell

7

Nagaan wat school vindt over het samenwerken voor thema
avonden

Sandra

Eva

