Notulen Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:
Waar:
Aanwezig:

donderdag 4 april | 20.15uur
Hoera Kloosterstraat
Janneke Absil, Nicole Philipsen, Joyce Bouten, Petra Tielen en Inge Hesen

1. Verslag 21 januari 2019
Rijksvaccinatieprogramma: het is weer in het nieuws en dus ook weer een actuele vraag
hoe om te gaan met het weigeren van niet gevaccineerde kinderen. Het is op dit moment
niet toegestaan om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.
2. Veiligheid en Gezondheid
De plannen van aanpak zijn per groep ingevuld door de pedagogisch medewerkers zelf.
Er wordt ruimer gekeken naar wat nodig is voor veiligheid. Er wordt bekeken hoe
invulling gegeven kan worden aan het bij elkaar gaan kijken (dus op een andere locatie)
om de lijst in te vullen. Ook wordt opzoek gegaan naar manieren om de kinderen er bij te
betrekken. Veiligheid en gezondheid wordt daarom verwerkt in een thema.
3. Dalton visitatie
Er is lang toegewerkt naar de visitatie en het was daarom een spannende dag. In de
terugkoppeling werd lovend gesproken over hoe invulling is gegeven aan Dalton bij de
Liaan en op de Kloosterstraat. De visiteurs waren benieuwd hoe de plannen in het
Daltonboek vorm hadden gekregen in de praktijk. Hierover waar ze zeer positief. De
visiteurs geven het advies om een licentie af te geven voor 5 jaar. Er volgt nog een
definitief oordeel. Volgende stap is om de Dalton coördinatoren een opleiding aan te
bieden gericht op Dalton. De huidige opleiding tot Dalton coördinator is vooral gericht op
onderwijs en nauwelijks op de kinderopvang. Er wordt daarom nog een afweging
gemaakt of en wanneer deze opleiding gevolgd kan worden.
4. Ontwikkelingen 2019
Binnen Hoera zijn er op dit moment 2 vacatures voor clustermanager. Als het
managementteam weer op volle sterkte is, wordt gekeken welke manager
verantwoordelijk wordt/blijft voor welke locaties.
Verder is Hoera met de gemeente in gesprek over hoe voor Peel en Maas invulling kan
worden gegeven aan het VVE-beleid. Belangrijk om rekening mee te houden is dat er de
afgelopen jaren een stijging te zien is aan het aantal VVE indicaties als ook SMI (sociaalmedische indicaties). Een deel van de oorzaak van de stijging is het aantal nieuwkomers
in Peel en Maas, dit stabiliseert zich nu.
5. Rondvraag
Een moeder heeft aangegeven eventueel interesse te hebben om lid te worden van de
oudercommissie. Inge heeft contact met haar opgenomen en zal haar uitnodigen voor de
volgende vergadering.
Volgende vergadering: 5 juni | 20.15 uur

