Oudercommissie Hoera Heythuysen
heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl
Van: Chantal Reijnders
Aanwezig: Wendy van Lier, Christel Holthuijsen, Chantal Reijnders, Kim Hanssen,
Esther Wigman
Afwezig: Jacqueline Coolen
Agendavoorstel vergadering OC Hoera Heythuysen, 28 juni 2021, 20.00 uur
Locatie: Sint Antoniusstraat 39 Heythuysen (Chantal Reijnders )
•
Opening
Jacqueline is afwezig, haar bevallingsdatum nadert!
•
Vaststellen van agenda
Jaarverslag: Jacqueline heeft via de app aangegeven dat zij het jaarverslag zou
doorsturen. Dit is nog niet gebeurd, Chantal heeft een reminder gestuurd.
•
Goedkeuren notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.
•
Aktielijst
1)Presentje vanuit OC om OC onder de aandacht te brengen: in september.
o Chantal kijkt naar een presentje: bijv. belleblaas of ander presentje dat
voor brede groep geschikt is. Chantal appt evt vooraf aantal opties door
zodat we samen kunnen kijken wat het meest aanspreekt.
o Christel kijkt naar uitnodiging (week van 19 juli): Wendy checkt.
o Kim checkt hoeveel kinderen er zijn.
•
•

Mededelingen
Oudercommissie
•
Ontvangen mail/berichten van ouders
Geen berichten.
•
Activiteitenaanbod BSO Chill-Out
Aangegeven dat een van de ouders te weinig diversiteit in
activiteiten ervaart. Dit bevestigt de zoon van een van de OC-leden.
Kim pakt dit op en bespreekt dit in team.
Suggestie: Menno ook een (circus)activiteit laten organiseren op de
BSO.
Aandachtspunt: let er op dat kinderen goed worden ingesmeerd.
Kinderen zelf laten insmeren is niet altijd een optie. Kim neemt dit
mee in de bespreking rondom veiligheid en gezondheidsbeleid.
Chantal bespreekt dit in de ouderraad van school m.b.t. insmeren
kinderen op school.
•
Staking
Geen van de medewerkers heeft aangegeven te willen staken. Met de
clustermanagers en assistent-leidinggevenden is een brief gestuurd naar

medewerkers met het verzoek om, indien er sprake is van werkdruk, dit zeker
aan te kaarten bij de leidinggevende.
Nu is er wel sprake van een behoorlijke werkdruk: medewerkers hebben
plusuren opgebouwd maar kunnen deze niet opnemen omdat er volle groepen
zijn. Hiermee kunnen ze niet vrij nemen op de dagen dat ze graag willen.
Oplossing is meer medewerkers, maar er wordt te weinig gereageerd op de
openstaande vacatures. Mochten er mensen zijn die mogelijk geschikt zijn
voor deze vacatures, laat het weten.
OC geeft aan dat ze graag had gezien dat er nog een bericht richting ouders
was uitgegaan dat er geen gebruik gemaakt wordt gemaakt van de
stakingsmogelijkheid, en dat er dus geen gevolgen zijn voor de opvang.
•
BSO algemeen
Hoe gaat het met het voedingsbeleid? Bericht van een van de
kinderen dat er op 1 dag een ijsje en chips werd gegeven. Ook
stond er pasta op tafel. Kim geeft aan dat dit niet in lijn is met het
voedingsbeleid, dit wordt 8 juli besproken.
•

•

•

•

Hoera
Kim
•
Versoepelingen Corona: thuisgesprekken met baby’s,
wenmomenten, rondleidingen op rustige momenten gaan weer
plaatsvinden. Er wordt bekeken om na de vakantie ouders weer toe
te laten op de opvang.
•
Personele bezetting: Saskia gaat naar Panningen. Zij had een
belangrijke overkoepelende rol. Hoera is op zoek naar iemand die de
rol als kartrekker op zich kan nemen.
•
Judith gaat van de babygroep naar de belhamels, op eigen
verzoek. Fenne gaat van de belhamels naar de babygroep. José gaat
met pensioen. Jacqueline Gueyen is aan het re-integreren, Maud
biedt ondersteuning in de groep. Solange vangt de hiaten op in de
bezetting in de babygroep. Conclusie: de grote wisselingen vraagt
aandacht m.b.t. continuïteit en stabiliteit. De assistent leidinggevende
Roxana kijkt welke ondersteuning nodig is. Kim verzorgt de
trainingen (nieuwe autoriteit) en intervisie en kan vanuit die hoek
ondersteuning bieden. Daarnaast kan de pedagogisch coach ook
meekijken.
•
IKC: Het eerste gesprek met De Neerakker vindt plaats in
september plaats, in oktober vindt het vervolggesprek plaats. OC in
het volgende overleg geïnformeerd over de stand van zaken. De OC
wordt betrokken en heeft hierin een adviesrecht. IKC kent geen
uniform beleid, maar wordt per locatie vormgegeven.

Rondje langs de locaties
• de Molletjes (0 tot 2 jr): geen bijzonderheden, lijkt een stabiel
team, werken kindvolgend.
• De Rakkertjes (2 tot +/-3 jr): geen bijzonderheden.
• de Belhamels (+/-3 tot 4 jr peuterprogramma): niemand aanwezig
die hier iets over kan zeggen.
BSO Heythuysen (4-13 jr): Smiley feedbackformulieren zijn aangepast ivm
corona. Verder geen bijzonderheden.
Datum en onderwerpen volgende vergadering
Maandag 11 oktober 19:30 uur bij De Neerakker
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Sluiting

