Notulen Oudercommissie Hoera Baarlo
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

13 mei 2019
Petra Tielen, Brenda Groenendaal, Inge Keuren, Joyce Heines, Diana Bol
Nicole van Gerven
Diana

Welkom en opening
Kennismaking met Petra Tielen, clustermanager Helden e.o. Petra is tot 1 augustus tevens clustermanager a.i.
voor de locaties Maasbree en Baarlo. Kort nog het vertrek van Marion besproken.
• Petra heeft het vakgebied kinderopvang vanuit diverse invalshoeken in haar werkervaring als
zelfstandig adviseur mogen ervaren en is nu sinds 2,5 jaar werkzaam bij Hoera.
• Petra zal zich in de komende periode met name bezig houden met lopende zaken en personele zaken;
grote projecten worden/ kunnen niet worden opgepakt.
• Vanuit de OC wordt aangegeven dat onze opzet van vergaderen niet heilig is en dat tips vanuit andere
OC’s welkom zijn. De aanwezigheid van Marion/ een clustermanager bij OC vergaderingen is prettig en
vanuit OC Baarlo tevens wenselijk om daarmee op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen
Hoera en de branche.
• Petra vraagt hoe groot onze achterban is? OC: Het blijkt eigenlijk dat bij sommige ouders niet eens
bekend is dat Hoera Baarlo een oudercommissie heeft. Joyce stelt voor om een berichtje op het
ouderportaal te plaatsen waarin we het bestaan van de oudercommissie aangeven plus het doel
ervan. Aangevuld met een oproep aan ouders om toe te treden tot de OC en een speciale oproep aan
ouders met kinderen in de bovenbouw, Omnibus of babygroep.
o Actie Diana: bericht opstellen
o Actie Petra: bericht plaatsen
Notulen vorig vergadering:
Niet aan bod gekomen, graag nog eventuele opmerkingen doorgeven; zonder tegenbericht worden de notulen
akkoord bevonden.
Procedure werving clustermanager:
• De vacature ter vervanging van Marion is zowel intern als extern uitgezet. Intern: geen reacties; extern
ca 27.
• Er is tevens een vacature voor clustermanager Weert; vanuit deze reacties verwacht Hoera zowel de
vacature voor Maasbree/Baarlo als Weert te kunnen invullen.
• Echter: de nieuwe clustermanager komt niet perse op locatie Maasbree/Baarlo; organisatie breed
wordt binnen Hoera gekeken wie waar het beste past. Petra houdt ons op de hoogte.
Lopende zaken Baarlo:
• Trend in Baarlo (plus Maasbree en Panningen): veel aanmeldingen van baby’s en planning flex
kinderen is een uitdaging. Kan worden beschouwd als een luxeprobleem echter: visie van Hoera op
zaken versus het kunnen (blijven) bieden van flexibiliteit staat onder druk.
• Wachtlijsten BSO lopen op.
• Bezetting blijft een uitdaging maar er begint hierin lucht te komen. Zwangerschapsverloven worden
opgevangen (3 met verlof maar 2 komen er terug) en op vacature van pedagogisch medewerker
komen reacties binnen, waardoor Petra recent (voor Maasbree) iemand heeft kunnen aannemen.
Lopende zaken Hoera algemeen:
VVE Beleid:
• Petra stelt ons op de hoogte van een wetswijziging (na zomer 2019). Tot nu kon een kind met een VVE
indicatie minimaal 10.5 uur naar de opvang. Met de wetswijziging wordt de mogelijkheid geboden om
minimaal 16 uur naar de opvang te kunnen.
• Invulling door Hoera: peuterprogramma wordt in tijd uitgebreid namelijk van 07:30 – 13:00 uur
inclusief het aanbieden van een gezonde lunch.
• Noot: VVE indicatie is bedoelt voor een kind van 2 t/m 6 jaar echter dit predicaat behoudt een kind
zijn gehele lagere school carrière. Doel: kunnen blijven volgen van een kind/ meer alert zijn op
aandachtspunten. In tegenstelling tot SMI (Sociaal Medische Indicatie) waarin kinderen tijdelijk bij de
kinderopvang worden geplaatst om het gezin/ het kind tijdelijk te ontlasten.
• Voordeel voor Hoera (VSO/BSO) medewerker: uitbreiding van het aantal te werken uren.

Vaccinatie:
• Landelijk: geen juridische grondslag om een kind te weigeren indien deze niet gevaccineerd is.
• Standpunt Hoera: niet-gevaccineerde kinderen worden niet geweigerd maar ouders worden erop
gewezen dat Hoera een meldplicht heeft en melding zal dan ook worden gedaan bij JGZ. Deze
onderneemt dan (eventuele) verdere actie.
• In de regio waarin Hoera opereert, is ca. 95% van de kinderen ingeënt.
Dag van de Leidster, donderdag 19 september 2019:
• Joyce zorgt voor het presentje (á €4,- per persoon), ideeën voor een presentje graag op de app;
• Diana vraagt t.z.t. bij Hanneke de juiste aantallen op.
Rondvraag:
• Brenda: graag aandacht voor meer drinkmomenten, in elk geval op de BSO.
• Joyce: opvallend dat na de eerste verplicht hartige boterham, de boterhammen daarna eigenlijk alleen
zoet zijn? Petra geeft aan dat ouders duidelijk kunnen maken wat hierin hun voorkeur heeft.
• Geen overige vragen.

Datum volgende OC vergadering: maandag 2 september 2019, notulist Brenda

