Notulen Oudercommissie Weert, Locatie Leuken
Datum en tijdstip: 25-6-2020 19.00 uur
Afwezig met kennisgeving: Els – Linda -Katrien
Notulist: Esther van de Vorst
1. Opening en mededelingen
2. Bespreken notulen vorige vergadering
- Problemen met de mail. De mails die vanuit de oudercommissie mailbox verstuurd worden, worden
vaak niet verstuurd en blijven in postvak uit staan. Sandra heeft dit bij ICT neergelegd, maar nog geen reactie.
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen (Sandra Leijssen)
4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra Leijssen)
Schooltijden
Schooltijden gaan mogelijk veranderen. Dit heeft dan ook gevolgen voor de tijden van de BSO.
Er kan tot morgen door ouders gestemd worden tussen de twee opties:
1. De huidige schooltijden zoals die nu zijn.
2. 5 gelijke dagen rooster. Iedere dag van 8.30 – 14.00 uur naar school
Volgende week dinsdag zijn de stemmen geteld en is duidelijk welk rooster er volgend schooljaar ingaat.
Mocht het ‘5 gelijke dagen rooster’ gaan starten betekent dit dat er nieuwe contracten met ouders afgesloten
moeten worden. Ouders hebben dan zeker nog 8 weken de tijd om deze wijzigingen door te geven bij de
Belastingdienst.
Er worden wisselende meningen gehoord omtrent deze keuze.
Wachtlijst Hoera
Er is weinig doorstroom meer van de dreumes naar de peuters. De peutergroep zit vol (en is voorlopig geen
doorstroom naar school). Daarbij zijn dreumesen die 2,5 jaar worden en ook over zouden moeten gaan naar de
peutergroep, maar hiervoor is geen plek. Hierdoor wordt de keuze gemaakt om de leeftijd van de dreumes
groep te verlengen van 1,5 tot 3 jaar.
Kinderen op de wachtlijst blijven op de wachtlijst staan, interne kinderen gaan sowieso voor.
Dit zal ingaan vanaf augustus. Sandra zal dit vanavond op het ouderportaal zetten.
Voorspelling is dat we de coronacrisis gaan voelen en dat er ook ouders gaan zijn die uiteindelijk geen opvang
meer nodig hebben omdat ze geen werk meer hebben. Ook zal de wijzigingen van de schooltijden van invloed
zijn op wat het met de wachtlijsten gaat doen. Ouders zullen hun werk anders in gaan richting en daardoor
andere dagen opvang nodig hebben. Echter is ruilen bijna niet mogelijk gezien de volle bezetting van de
groepen.
5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers
- Geen inbreng
6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken
Overdracht en doorstroom groepen
Er zijn wisselende ervaringen met het afsluiten van de dreumesgroep en de overgang naar de peuter groep.
Sommige hebben geen gesprek en geen ontwikkelingslijst gehad en is het kind naar de peutergroep overgaan
zonder oudergesprek. Afsluiting wordt gemist en daarbij het gesprek hoe het met het kind gaat. Ook wordt de

kennismaking/opstart gemist op de nieuwe groep. Wie is de mentor? Er is geen kort contact moment geweest
met de mentor (telefonisch of persoonlijk). Dit zorgt ervoor dat ouders zich minder betrokken voelen en het
gevoel hebben informatie te missen.
Oudergesprekken worden gedaan per verjaardag. Op de leeftijd van 1,5 jaar, 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar.
Sommige hebben met 2 jaar geen oudergesprek gehad. Dit is nu ook niet opgepakt.
Sandra pakt dit met de pedagogisch medewerkers op. Er wordt gekeken of ouders waarbij kinderen
doorgestroomd zijn alsnog telefonisch benaderd worden voor een kort gesprekje.
BSO
Een ouder heeft aangegeven te weinig info te hebben gekregen hoe het bij de BSO eraan toe ging. Haar kind is
naar het instroomklasje gegaan en daardoor voor het eerst naar de BSO. Ouders miste het inzicht in het
gebouw en de werkwijze. Ze wisten niet waar het kind ging spelen en hoe de BSO werkte.
Is er een mogelijkheid om ouders toch dit inzicht te geven, ondanks de RIVM maatregelen?
Vanaf 1 juli worden er weer rondleidingen gegeven en zullen de oudercontacten weer veelal face to face zijn.
Mail van BSO niet terug te vinden
Twee mailtjes van de BSO zijn niet terug te vinden op het ouderportaal. Roy heeft problemen gehad met het
plaatsen van brieven maar dit moet opgelost zijn. Andere ouders hebben dit ook bij Roy gemeld. We houden in
de gaten of dit vaker voor komt. Dit even bij Sandra melden.
7. Rondvraag
- Nieuw gebouw voor BSO. Het bestuur van de Schutterij heeft groen licht gegeven. Sandra is nu bezig met
twee trajecten.
1. vergunning voor brandveilig gebruik.
2. GGD aanvraag.
Het ligt in de planning om eind dit kalenderjaar, begin volgend jaar het gebouw in gebruik te kunnen nemen.
- Suzanne Houben zal het checken van de e-mail overnemen van Linda. Zal vanavond mail checken.
-

Intercom doet het niet. Er zijn al twee bedrijven geweest om het te maken, maar het lijkt in de
vergrendeling van de deur te zitten. Er komt nu een ander bedrijf van de deur om dit na te kijken.
Er komen extra schaduwdoeken.
Er is niets vernomen van ouders omtrent de regels wanneer kinderen wel en wanneer niet mopgen
komen naar de opvang i.v.m. corona klachten. Dit lijkt dut duidelijk te zijn geweest. Er zal nog één
brief komen omtrent de corona om de richtlijnen van het RIVM nogmaals uit te lichten en ouders te
informeren hoe Hoera hiermee om zal gaan.

8. Sluiting en plannen van volgende vergadering: 17-9-2020 om 19.00 uur op locatie IKC Leuken.

