Oudercommissie Hoera Panningen
Datum: Dinsdag 17 januari 2017
Aanwezig: Willem Kraus, Bart Engels (voorzitter), Robert Berkelmans, Hanneke Vullings, Yvonne
Heussen (notulist)
Afwezig: Inge van Oijen, Fouzia Amhaouch- Arssi

1. Opening, mededelingen:
Bart heet ons van harte welkom bij de vergadering van dinsdag 17 januari. Er zijn geen nieuwe
mededelingen.
2. Inhoudelijke voorbespreking:
Niet van toepassing
3.
Notulen van de vorige vergadering:
Aanwezigen worden nog aangevuld bij de notulen.
4.
Agendapunten Hoera:
a. stand van zaken ouderportaal:
Keuze is gemaakt voor Konnect. Pilot gaat gestart worden op de Ruijsstraat. De versie is ook
beschikbaar voor desktop en laptop
Er is al een start gemaakt achter de schermen. In week 10+11 zal er een brief verstuurd worden aan de
ouders en vanaf week 12 zal dit live gaan worden.
b. Activiteiten 2017 in jaarplanners:
# Activiteiten voor nieuwe ouders te werven
# Activiteiten voor bestaande ouders  nieuwjaarsborrel was gepland, echter werd deze geannuleerd
i.v.m. te weinig animo.
Planning voor 2 activiteiten per jaar, per locatie.
c. Stand van zaken BSO:
Dit is momenteel bij Kinderôme. Hoe anders gaan realiseren? Dit volgt indien meer duidelijkheid.
d. Verhuizing hoofdkantoor:
Hoofdkantoor is verhuist naar Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen
e. Carnaval 2017,voorstel:
Gezien de drukte op locatie Ruijsstraat word er een voorstel gedaan om een selectief groepje (peuters)
naar de Groenling te verplaatsen voor de carnavalsviering.
f. VVE beleid 2017:
- inhoudelijke dingen op de rit krijgen
- collega’s meenemen, scholing/coaching ( wat heeft jou handelen voor effect op kinderen)
- ouderbetrokkenheid
g. Scholingsplan 2017:
Er volgt een scholing taalniveau 3f taaltoets voor iedereen.
5.
Ingekomen berichten van ouders:
Geen mail hierover gekregen.
6.
Wat verder ter tafel komt:
Ouderportaal
7.
Sluiting en rondvraag:
- Technische aspecten t.a.v. website besproken door Willem.
- Nieuwe data vergadering oudercommissie Hoera 2017
Maandag 13 maart

Maandag 29 mei
Maandag 3 juli ( donderdag 21 september dag van de leidsters)
Maandag 18 september
Maandag 27 november

