Notulen oudercommissie Grathem 19-04-2022
Aanwezig: Hanneke, Nouri, Anieke, Fyrosée, Roxana, Kim en Lia
Afwezig: Notulist: Lia
1. Opening
2. Afsprakenlijst vorige overleg
• Notulen 01-02-2022
Notulen was duidelijk. Waren geen vragen over
• Notulist: Lia
3. Mededelingen en lopende zaken
• Afmelding OC lid Annemiek: Annemiek heeft zich afgemeld als OC lid, dit was niet te
combineren met haar nieuwe drukkere werkzaamheden. Ze zal nog bedankt worden
voor haar tijd in het OC.
• V&G (ongeval):
Er was een ongeval gebeurt bij de BSO, hierop heeft Hoera volgens protocol gehandeld,
het toestel is gecontroleerd en veilig bevonden. Ze hebben zowel slachtoffer, de ouders,
de groep kinderen en medewerkers die aanwezig waren op de BSO nazorg geboden.
Tevens werd nogmaals verteld dat het zo belangrijk is dat alle medewerkers kinder-EHBO
hebben, wat binnen Hoera van toepassing is.
Conclusie van OC, ze hebben goed gehandeld en alles netjes opgepakt.

-

Hieruit kwam omtrent het stukje V&G nog een aantal vragen:
- Worden de kinderen op de BSO ook ingesmeerd bij mooi weer? Er werd aangegeven
dat dit wel zo hoort te zijn, maar dat de dit voor de zekerheid nogmaals gaan
oppakken met team. Leidinggevende zal dit bespreken met team en aan ouders de
vraag dit zelf ook nog eens aan te geven.
- Wat eten/drinken ze op de BSO? Er zijn 2 drinkmomenten, bij binnenkomst krijgen ze
tevens fruit/soepstengel/cracker/liga aangeboden en om 17.00 is er nog een rondje
gezondje om de grootste honger te stillen.
- Wat is het structuur van de BSO?
Bij binnenkomst, drink en fruit moment, hierna kunnen de kinderen vrij spelen of aan
een activiteit deelnemen, rond 17.00 rondje gezond
Tip vanuit ouders, het tijdsbestek voor de kleinste kinderen te visualiseren/bespreken
zodat ze weten hoe dat dag verloopt en weten hoe laat ouders ongeveer komen. Tevens
een tip om als het mogelijk is de groep te splitsen waardoor er meer rust is tijdens
eet/drink momentjes. Dit zal per dag gekeken moeten worden aan de hand van het kind
aantal en aantal medewerkers op dat moment op de werkvloer.

•

Jaarverslag 2021:
Alle notulen van afgelopen jaar worden ons toe gemaild zodat er een jaarverslag
gemaakt kan worden van 2021, Hanneke en Nouri hebben aangegeven hier wel de
kartrekkers van te willen zijn.

•

Vakantieopvang Leudal:
Wegens personeel tekort worden op dit moment alleen de locaties Ittervoort, Haelen en
Heythuysen geopend voor vakantieopvang. Wel word er gekeken dat er voor de kinderen
een vast gezicht aanwezig is.

•

•
•

•

Zorgstructuur
Hoera heeft een nieuw intern zorgstructuur geschreven (extern hadden ze er al een in
gebruik), medewerkers zullen hier binnenkort kennis mee maken en dit eigen gaan
maken zodat dit op een goede manier ingezet kan gaan worden.
Personele bezetting Grathem:
De personele bezetting voor Hoera Grathem is bijna rond, er wordt nog 1 personeelslid
gezocht, dit mag ook een BBL-er zijn.
Formulieren nieuwe OC leden
Roxana stuurt ons het reglement oudercommissie door zodat we dit op ons gemak
kunnen lezen en dit hierna kunnen tekenen, er zal een exemplaar op de groep liggen om
te tekenen.
Inspectie
Er was een onverwacht bezoek geweest van de inspectie, locatie Grathem heeft een
mooi rapport gekregen en de medewerkers een compliment. Het GGD rapport was om
trots op te zijn!

4. Rondvraag en afsluiting
- Hanneke gaat via Boink (belangenvereniging) nog informatie op vragen.
- Tip vanuit leidinggevende via facebook kun je kinderopvang totaal volgen, hier komt
ook veel info voorbij
- Vraag: of het geen idee is om in Grathem postvakjes te realiseren (Ittervoort heeft
dit ook) voor halve kleurplaten te bewaren van de kinderen zodat ze deze een
andere keer weer af kunnen maken.
- Het idee is zeker goed, er zal alleen gekeken moeten worden hoe ze dit kunnen
realiseren aangezien de ruimte van de BSO een multifunctionele ruimte is. Hier
wordt over nagedacht.
- Idee om ons als oudercommissie voor te stellen om andere ouders kenbaar te maken
wie we zijn, wat we doen en als ze ideeën hebben waar ze terecht kunnen.
•

Volgend overleg plannen:
Volgend overleg zal zonder Roxana en Kim plaatsvinden. Datum moet nog geprikt
worden.

