Oudercommissie locatie Heythuysen
ocheythuysen@hoerakindercentra.nl

Notulen vergadering OC Hoera Heythuysen,
d.d. 26 januari 2017 aanvang 20:30 uur,
Locatie: De Neerakker
Wendy afwezig, aanwezig Maud, Chantal en Esther
1.
2.
Geen
3.
Geen
4.

Opening
Vaststellen agenda
andere punten.
Goedkeuren notulen vorige vergadering
wijzigingen.
Mededelingen/agendapunten
a. Oudercommissie
 Ontvangen mail/berichten van ouders
Geen berichten ontvangen.
 Evaluatie lampionnenoptocht
Van diverse ouders positieve reacties gehad. Animo was groot. Het weer
zat net mee. Voor herhaling vatbaar. Eventueel ondersteuning van
ouders vragen. Voor volgende keer minder drank inkopen.
 Jaarverslag 2016
Is door Maud in concept gemaakt. Wordt rondgestuurd ter controle.
Daarna zal het definitief worden en ondertekend.
 Activiteiten 2017
Lampionnentocht herhalen.
9 maart disco op school, broodje knak. Ouders in lokaal van BSO.
Eventueel dansje instuderen. Sandra overlegt ook nog even met de BSO
of zij leuke ideeën hebben. Opgavestrookje maakt esther. Wordt digitaal
verstuurd naar alle Hoera kinderen.
 Nieuwe leden
Er wordt middels nieuwsbrief geworven. De noodzaak ligt nu ook wat
hoger daar Maud gaat verhuizen. Chantal Reijnders is nog even onzeker
of ze komt
b. Hoera
Sandra
 Inspectierapport GGD (Belhamels en BSO)
Rapport wordt nagestuurd. Uitslag was goed voor zowel Belhamels als
BSO
 Personeel: - groepsbezetting: Akkertje zit groei in. Cynthia is
wegens ziekte uitgevallen. Wordt opgevangen door Judith de Leeuw.
Nieuwe assistent Leudal aangenomen. Inge gaat weg in Heythuysen.
Dit ivm grootte van de locaties. Belhamels en BSO wijzigt niet.
- scholingsplan: medewerkers krijgen scholing rondom
Puk. In het najaar wordt er een toets afgenomen voor 3F
(taalniveau). Indien men dit niet haal, dient men daar een opleiding
voor te volgen. Landelijk verplicht voor 2019.



Voedingsbeleid
Met voedingscentrum is gekeken welke producten minder zout
hebben, en minder vetten en suikers. Bij VSO gaat ontbijt
aangeboden worden indien kind voor 07.45 binnen is. Dan wordt er
gezamenlijk ontbeten.
 Thema-avond 2017
Dit wordt behandeld bij evaluatie lampionnentocht. Disco.
5.

Rondje langs de locaties
a.
De Molletjes (0-2 jr): Geen info aanwezig.
b.
De Rakkertjes (2-4 jr): leuke groep, kinderen trekken samen leuk op.
Tuinontwerp wordt opnieuw gedaan. Er komt ook een groentetuin voor de BSO bij.
c.
De Belhamels (2-4jr peuterprogramma): geen bijzonderheden.
d.
BSO Heythuysen (4-13 jr): geen bijzonderheden.
6.

W.v.t.t.k.
Verhuizing van Maud per juli.

7.

Datum en onderwerpen volgende vergadering
13 april 20.30 op school tenzij bepaald.

8.

Sluiting

Aktielijst:
1: Dag van de leidster
2: Lampionnentocht
3: Openbare OC vergadering
4: Ondertekenen OC reglement
5: Aanpassen ledenposter
6: Jaarverslag 2016
7. GGD rapport e-mailen
8. Uitnodiging disco

3de donderdag september
Evalueren
Wendy
Maud
Sandra
Esther
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