Notulen oudercommissie Hoera Kessel
Dinsdag 22 november 2016
Aanwezig: Jans Philipsen (leerkracht en MR lid bs de Merwijck), Angelique Sterken
(projectondersteuner IKC), Hanneke, Anneke, Renee, Yvonne en Gemma
Afwezig: Ruth

Opening:
Anneke opent de vergadering.

Voorstelronde:
Jans Philipsen schuift vandaag aan voornamelijk als MR lid van de basisschool. Zij is hier ook lerares.
Angelique Sterken schuift aan als projectondersteuner van het IKC om ons hier wat meer tekst en
uitleg over te geven.
De leden van de oudercommissie hebben zich ook kort voorgesteld. Hanneke is voor alle aanwezigen
een bekend gezegd.

Mededelingen en ingekomen stukken:
Hanneke: de BSO heeft een onaangekondigde inspectie gekregen waarbij een tekortkoming is
geconstateerd. Er was 1 kind teveel aanwezig op de groep t.o.v. het aantal begeleiders. Hoera is
bezig aan een conceptrapport hierover. Nadat dit is goedgekeurd zal dit ook voor iedereen ter inzage
op de site worden gezet.

Notulen vorige vergadering:
Een paar kleine wijzigingen worden besproken. Renee zal de wijzigingen doorvoeren en de notulen
rondsturen.

Nieuws Hoera:
Angelique Sterken neemt het woord en neemt ons aan de hand van enkele powerpoint sheets mee in
het verhaal rondom de vorming van het IKC om ons hier meer info over te geven.
De bedoeling is dat medio april de verbouwing is afgerond en dat dan ook Hoera zijn intrek neemt op
de basisschool.
De volgende vergadering van de MR is op 11-1. Deze datum wordt voor de zekerheid nog gecheckt.
De oudercommissie van Hoera zal hierbij aansluiten. De samenvoeging van deze 2 onderdelen zal
nog nader besproken worden. Dit omdat er wettelijk gezien verschillen zijn bij een MR /
oudercommissie over de rechten die zij hebben (adviesrecht, stemrecht, enz.). Dit zal nog opgepikt
worden. Tevens zullen we hierna verder kijken naar de planning van de rest van de vergaderingen.

Evaluatie dag van de leidster:
Dit is ontzettend positief ontvangen door de leidsters. Wel was het jammer dat er weinig foto's waren
ingestuurd. Vraag om nu alvast mee te nemen is hoe we dit stuk volgend jaar gaan invullen ook
gezien de vorming van het IKC?

19-20 december wafels bakken BSO
De indeling is als volgt:
Maandag: Anneke + Gemma bakken
Dinsdag: Yvonne + Ruth bakken

Anneke zal nog informeren hoeveel mensen / kinderen er verwacht worden i.v.m. de inkopen.
Yvonne zorgt voor de inkopen. De bonnetjes kunnen bewaard worden i.v.m. de declaratie.
Tevens is het verzoek of er een foto van ons als oudercommissie kan komen te hangen. Dit met een
kort uitleg wie we zijn en wat we doen.

Enquête ouders activiteiten middels nieuwsbrief:
Wordt on hold gezet. Dit ook i.v.m. de samenvoeging van de oudercommissie en de MR. Er is nu
teveel onduidelijkheid hoe het er dan uit komt te zien. Wellicht dat het handig is om na samenvoeging
te bekijken of er dan nog zoiets nodig is, en zo ja in welke vorm.

Rondvraag:
Hanneke geeft aan dat dit de laatste keer was dat ze aanwezig was bij de vergadering. Vanaf hier
neemt Wilma het stokje over. Hanneke zal bij Wilma checken of het ok is dat we haar toevoegen aan
de whats-app groep. Hanneke zal er dan volledig uitstappen.

Sluiting:

