Notulen Oudercommissie Weert, Locatie Leuken
Datum en tijdstip: 10-3-2020 om 19.30 uur
Afwezig met kennisgeving: Katrien
Notulist: Suzanne Houben
1. Opening en mededelingen
- Notulist is Suzanne Houben
2. Bespreken notulen vorige vergadering
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen (Sandra Leijssen)
4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra Leijssen)
Groepssamenstelling
- Er wordt over gedacht om groep drie weer terug te zetten naar BSO buitengewoon. Dit om de druk van de
BSO in IKC Leuken weg te nemen. Er is hier een wachtlijst en deze neemt toe, door de instroom van kinderen
die beginnen met de basisschool.
Argumenten voor deze wijziging:
- creëren ruimte voor nieuwe instroom
- zorgen voor meer rust binnen de bso op het IKC
Argumenten tegen de wijziging:
- Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald.
- Groep 3 zit pas sinds dit schooljaar qua BSO op het IKC.
- Ruimte op bij BSO Buitengewoon is niet optimaal ingericht. Er zijn een aantal beperkingen m.b.t. inrichting die
door het scouting bestuurd gesteld zijn worden. Hierdoor kunnen we geen ruimte volledig inrichten voor
Hoera, maar moeten alle materialen steeds weer opgeborgen worden.
Advies Oudercommissie
Het advies is na grondige afweging om groep 3 naar BSO buitengewoon te laten gaan. Dit omdat het niet
kunnen plaatsen van nieuwe kinderen, kinderen en ouders in grote problemen brengt. Het verzoek is daarbij
wel om te zorgen voor een stabiele omgeving voor de kinderen.
Huisvesting BSO
De afgelopen jaren hebben er meerdere gesprekken plaats gevonden met het scouting bestuur over de
inrichting van het scouting gebouw. De regels en afspraken vanuit het bestuur zorgen ervoor dat we geen
optimale speelomgeving binnen kunnen inrichten.
Hoera gaat daarom in gesprek met een andere vereniging in de nabijheid van het IKC om te bespreken of het
mogelijk is om hier BSO Buitengewoon te huisvesten.
Dit zal uiteindelijk enige tijd kunnen duren, omdat er een vergunningstraject doorlopen moet worden. Tot die
tijd blijft bso Buitengewoon gehuisvest bij de scouting.
Personele bezetting
Er wordt door Sandra hard aan gewerkt om collega’s aan te nemen om het team te komen versterken.
Cindy heeft er voor gekozen om de babygroep per eind mei te verlaten en verder te gaan in de zorg.
Bij de BSO zullen een 2 nieuwe collega’s starten, 1 met een sport achtergrond en 1 met een muzikale
achtergrond.

Ondertekenen regelement en oudercommissie
De persoon die dit document nog moet ondertekenen is helaas niet aanwezig.
Vaststellen jaarverslag
Jaarverslag wordt vastgesteld.
5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers
- Geen inbreng
6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken
- Corona virus
De opvang zal openblijven, zolang dit wettelijk is toegestaan en het qua personeelsbezetting haalbaar is.
Er zijn extra maatregelen genomen omtrent hygiëne op de groepen.
- Voorstellen oudercommissie via ouderportaal
Hier word naar gekeken door …
7. Rondvraag
Er zijn problemen met het email adres. Dit wordt door Sandra opgepakt met ICT.
8. Sluiting en plannen van volgende vergadering: 14 mei 2020

