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Agendavoorstel vergadering OC locatie Heythuysen,
d.d. 22 februari 2022 aanvang 20:00 uur
Locatie: Online

1.

Opening

2.

Vaststellen van agenda

3.

Notulen vorige vergadering

4.

Mededelingen:
Oudercommissie

•
•

Ontvangen mail/berichten van ouders: Geen bericht van Chantal ontvangen dat er
vragen/verzoeken/mails van ouders zijn binnen gekomen.
Activiteit: zomeractiviteit, dit moet nog verder opgepakt worden. Chantal zou navragen of een
gezamenlijke activiteit met de Ouderraad mogelijk is. In verband met ziek zijn van Chantal is dit
niet bekend. Wordt nog nagevraagd. De OC maakt nog een aparte afspraak om na te denken
over de zomeractiviteit.
Hoera

•

Personele bezetting:
o De Molletjes: vanaf 1 maart start Miranda Berden, BBL-er. Zij kan ook uithelpen bij de
Rakkertjes.
o Rakkertjes: Lonnie gaat binnenkort met verlof. Danielle Hermans is gestart, heeft al veel
ervaring. Soms worden kinderen uit Rakkertjes en Belhamels samengevoegd, wanneer
het personeelstechnisch niet anders kan. In principe worden de groepen echter gewoon
gesplitst.
o Belhamels: geen bijzonderheden.
o BSO: door een van de ouders is aangegeven dat het jammer is dat er nu nog maar een
man aanwezig is. De circusactiviteiten die door de vorige BSO medewerker werden
gegeven, werden gewaardeerd. BSO heeft besloten om circusmaterialen aan te schaffen.
Momenteel is er een mannelijke sollicitant. Bij gebleken geschiktheid zal hij ingezet
worden op de BSO op de Neerakker.
o Er worden nog andere nieuwe medewerkers aangetrokken: Lotte en Anouck zijn
stagiaires, zij krijgen ook een contract aangeboden. Isis Clout kan binnenkort ook aan de
slag.

•
•
•
•

vraag ouders van ontwikkelingsgroep PSW: sommige ouders van de ontwikkelingsgroep hebben
een opvangverzoek, omdat zij werken en een langere opvang nodig hebben. Kim bespreekt dit
als een van de thema’s met de manager van PSW.
stand van zaken Corona: de maatregelen zijn versoepeld. Er zijn geen geluiden dat hierdoor
onrust/ontregeling in de groepen is ontstaan. Door de versoepeling van de maatregelen is er ook
weer ruimte om activiteiten samen met de basisschool op te pakken.
terugkoppeling draagdoeken: de draagdoekenlijst van Hoera bestaat uit draagdoeken die
goedgekeurd zijn. Locaties kopen draagdoeken die op deze lijst staan. De draagboek die op
locatie Heythuysen gesignaleerd was (deze voldeed niet aan alle eisen), bleek een uitzondering.
Overkoepelende OC: deze optie is besproken met de directeur. Voorheen heeft een
overkoepelende OC bestaan, deze OC kwam echter niet goed van de grond. Idee is nu om bij
crisis snel contact op te nemen met actieve ouderoc’s. Verzoek vanuit OC: kijk naar de richtlijnen
m.b.t. de eisen van het meenemen van de OC’s bij bepaalde besluiten.

5. Rondje langs de locaties:
• De Molletjes: geen bijzonderheden
• De Rakkertjes: wanneer er iets afwijkends wordt geconstateerd bij een van de kinderen
worden ouders gebeld of wordt een foto gemaakt.
• De Belhamels: geen bijzonderheden. Fijn om weer binnen te kunnen komen. Is ook wel weer
even wennen, maar er is geen onrust op de groep te zien nu ouders weer binnen komen.
• BSO: opmerking vanuit een ouder: belangrijk dat er ook voldoende jongensactiviteiten zijn,
evenals voldoende buitenactiviteiten wanneer het goed weer is. Het is leuk dat kinderen
bakken en dit mogen eten. Het is wel belangrijk dat ze dat niet op een te laat tijdstip eten
(i.v.m. avondeten) en dat het in balans blijft. Kim bespreekt dit met de medewerkers.
6. Datum en onderwerpen volgende agenda
Volgende overleg vindt plaats op dinsdag 10 mei om 20:00 uur.
(Indien nodig kan er eerder overleg plaatsvinden).
7. Sluiting

