Notulen Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:

maandag 21 september | 20.30uur

Waar:

Hoera Kloosterstraat

Aanwezig:

Inge Hesen, Marloes Teeuwen, Bob Treuen, Leontien Verhaegh en Joyce Peeters

1. Opening
2. Verslag 11 mei 2020
Rectificatie: Hoera volgt het advies van het voedingscentrum i.p.v. op advies van het
voedingscentrum. Het voedingsbeleid is altijd onder de aandacht. Nu alleen opnieuw
onderhanden…. Strookt het nog met de huidige maatstaven etc.
Volgend jaar op het ouderportaal laten zien wat de oudercommissie namens alle ouders
aangeboden heeft aan de pedagogische medewerkers m.b.t. de dag van de leidster.
3. Veiligheid en Gezondheid
Corona maatregelen:
Het is lastig om te beslissen wanneer een kindje snotterig, verkouden etc. is. Wanneer
moeten de pedagogische medewerkers bellen naar de ouders? Ze volgende de richtlijnen van
het RIVM zo goed mogelijk.
Communicatie via het portaal n.a.v. een besmetting bij een ouder is al prettig ervaren. Dit
roept vragen op en worden persoonlijk beantwoord.
De pedagogische medewerkers lopen zonder mondkapjes omdat hierdoor de geborgenheid,
veiligheid en herkenning weg is. Het op- en afhalen is onpersoonlijk zowel bij de
kinderopvang als bij de BSO.
Helaas krijgen pedagogische medewerkers geen voorrang bij het testen op corona. Waardoor
er afgelopen tijd veel wisseling in gezichten is geweest omdat mensen de uitslag thuis af
moeten wachten. Met name voor de BSO is het lastig om vervanging te vinden.

4. Ontwikkelingen 2020-2021
22 September uitsluitsel vanuit de Gemeenteraad wat er nu gaat gebeuren: verbouw of
nieuwbouw (discussie of het nodig is om 2 basisscholen te hebben in Helden en zowel
basisschool de Pas als de Liaan verblijven in oude gebouwen).
Mocht het huidige pand aan de Kloosterstraat verbouwd gaan worden, zullen alle kinderen
tijdens de verbouw ergens anders ondergebracht worden. Een gedeelte gaat naar de Pas en
een gedeelte naar de Liaan.
5. Samenstelling Oudercommissie
Maandag 21 september zijn voor het eerst Bob en Leontien aangeschoven bij de vergadering.
Zij hebben laten weten dat ze graag deel willen uitmaken van de oudercommissie Hoera
Helden.

6. Rondvraag
Bij Hoera zijn ze op zoek naar een klusjesman. Iemand die vrije tijd over heeft en zin heeft om
enkele uren per week vrijwillig wat klusjes te klaren bij Hoera.
Volgende vergaderdatum: 16-10-2020 om 20.00uur

