Notulen oudercommissie Hoera Haelen
Van: Erik Baas
Aan: Kim Hanssen, Manon Vestjens, Kim Hogendorp, Bianca Voncken, Pauline te Loo
Betreft: Notulen vergadering Oudercommissie Hoera Haelen d.d. 16 mei 2018
Aanwezig: Kim, Manon, Kim, Erik
Afwezig: Pauline, Bianca
1. Herinrichting ruimtes
Kim geeft aan dat zij met Leon heeft gesproken over de herinrichting van de school.
Het is de bedoeling om de BSO bij de school te betrekken. Deze zal dan gesitueerd
worden in de de kantinevan de school. De keuken zal hierbij betrokken worden zodat zij
hier bijvoorbeeld kunnen koken en bakken.
De ruimte van het Hommelke zal verplaatst worden naast de ruimte van 't Keverke
en 't Vlinderke.
Ook zal de ruimte van 't Vlinderke opnieuw ingericht worden. Zo zal er een grote
speelbox (ruimte) gecreëerd worden voor de allerkleinsten en zal hier, in plaats van de
maxicosi een hangmat opgehangen worden.
Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om een ruimte te creëren waar
moeders borstvoeding kunnen geven.
Verder zal er in de ruimte van 't Vlinderke een grote houten speelauto worden geplaatst
In de speelruimte aan de achterkant, grenzend aan 't Vlinderke, wordt nog gekeken
naar het kunstgras onder de boom. Ook zal nog worden afgewogen of de huidige boom
blijft staan of dat er gekozen wordt voor bijvoorbeeld een schaduwdoek.
2. Doenkids:
Kim geeft aan dat de komende 8 weken gestart wordt met 'Doenkids'. Doenkids is een
een database waar medewerkers kunnen zoeken op 2.000 activiteiten. Deze is bedoeld
voor de BSO en later wellicht voor de peutergroepen. In deze database kunnen
bijvoorbeeld thema's gezocht worden op elk ontwikkelingsgebied, leeftijd, duur en
categorie. De komende 8 weken komt daar een thema uit. Er komt een draaiboek voor
deze periode.
3. Inspectierapport:
Onlangs is er een inspectie geweest bij 't Vlinderke en 't Keverke. Het rapport
volgt in een volgende vergadering.
4. Thema avond: EHBO bij kinderen
Volgende week woensdag is de thema-avond. We hebben tot nu toe 11 aanmeldingen.
(ons niet meegerekend) Het voorstel is om 19:00 uur aanwezig te zijn. Vanaf 19:15
uur is de inloop en zullen we Pascal en de mensen ontvangen en verwijzen naar het
lokaal waar de avond gehouden wordt. Kim zal kortsluiten welk lokaal wij kunnen
gebruiken. Koffie en thee kunnen we gebruiken vanuit school. Pauline zal zoals

besproken in de vorige vergadering zorgen voor iets bij de koffie en thee.
Erik zal zorgen voor een presentje voor Pascal en zal hem nog een mail sturen
met de vraag of hij nog iets nodig heeft voor de invulling van deze avond.
Bianca heeft de vorige vergadering aangegeven dat zij het welkomswoordje wil doen.
Manon zal een klein briefje maken waarop ouders gewezen worden op de rol en doel
van de oudercommissie en dat zij met hun vragen bij ons terecht kunnen.
5. Volgende vergadering:
De volgende vergadering is op woensdag 19 september om 19:30 uur.
De volgende agendapunten zullen worden besproken:
–
–
–
–

Babyspecialist evalueren
'Doenkids' evalueren
Opname activiteitencommissie in de oudercommissie.
Inspectierapport 't Vlinderke en 't Keverke
6. Vraag Manon inzake gebruik Ipad.

“Mijn partner constateerde bij het ophalen van de kinderen dat de iPad op tafel stond en onze
zoon daar -uiteraard- door getriggerd werd. Gezien wij niet eerder hebben gehoord dat de iPad
ook voor andere doeleinden dan het Ouderportaal gebruikt wordt, heeft hij hier, op dat
moment, navraag over gedaan bij de aanwezige leidster. Aangegeven werd dat de iPad 'alleen
dienst deed' voor het afspelen van muziek.”
De vragen van Manon aan Kim:
“Zijn er andere mogelijkheden voor het afspelen van muziek (mijn inziens wel, middels
radio/cd-speler of de Ipad met bijv. een Bluetooth luidspreker zodat de iPad zelf uit het zicht
gelegd kan worden waardoor het beeldscherm niet onnodig de aandacht trekt van de
kinderen).”
“Wordt de iPad toch ook voor andere doeleinden gebruikt en, zo ja, kunnen we daar van op de
hoogte gebracht worden?”

