Notulen Oudercommissie Hoera kindercentrum Haelen 17-09-2019.
Aanwezig: Kim Hanssen, Kim Hogendorp, Bianca Voncken,
Afwezig: Eric Baas
Agenda
1. IKC, samen met Medezeggenschapsraad “de Leerlingst”.
2. Afscheid + nieuwe leden oudercommissie
3. Groepen
4. Veiligheid en gezondheid
5. Aanbod en tarieven
6. VVE
7. Rondvraag en sluiten
1. IKC, samen met Medezeggenschapsraad “de Leerlingst”
Binnen IKC hoort duaal leiderschap te bestaan. Leon heeft expertise onderwijs en Kim heeft expertise
in opvang. Er wordt gestreefd naar een IKC waarin kinderen van 0-13 jaar een plek kunnen vinden.
De eerste stap is al gezet door middel van een werkgroep waarin 1 persoon van Hoera en 2 personen
van school in zitten om de overgang van peuter naar kleuter beter te kunnen laten gaan. Er is al
sprake van een intensievere samenwerking en veel overleg. Er zijn momenten dat peuters al gaan
kennismaken met het “schoolse”.
Ze gaan dan oefenen in de kleutergroepen. Ook met BSO worden stappen gemaakt. De
gemeenschapsruimte wordt opnieuw ingericht waarbij rekening wordt gehouden met wensen en
behoeften van zowel BSO als school.
De vorming van IKC wordt weggezet in het schoolplan (4-jarenplan). Momenteel is er een
werkdocument waarin het plan tot vorming van IKC is weggezet. Wanneer het plan gereed is wordt
dit naar de OC van Hoera en MR van de Leerlingst gestuurd. Op de Leerlingst wordt er gewerkt met
eventmanagers. Vanuit Hoera wordt hier ook een medewerker aan gekoppeld. De vieringen worden
dan door de hele school op hetzelfde moment gevierd. De reacties zijn positief. Er wordt met name
genoemd dat het goed volgen van de kinderen en de warme overdracht/overgang van peuters naar
school als erg positief wordt gezien.
Er wordt ook gevraagd of er eventuele belemmeringen zijn. Hier worden concrete voorbeelden van
gegeven met daarbij ook de oplossingen hiervoor.
Op de verdiepingsvragen wordt antwoord gegeven door Kim en Veronique. Vraag: hoe wordt er
rekening gehouden met de behoeftes van de kinderen als er al schoolse dingen worden aangeboden
binnen de opvang/peuters? Hoe vrijblijvend is het dan nog?
Wanneer worden ouders hierin betrokken? Op het moment dat er met alle medewerkers (Hoera en
Leerlingst) een start is gemaakt en er concrete plannen zijn, worden ouders geïnformeerd en
meegenomen in de ontwikkeling van IKC.
2.Afscheid + nieuwe leden oudercommissie
Bianca neemt afscheid als lid van de ouder commissie en ontvangt een presentje. Ook Erik zal
afscheid gaan nemen als lid van de oudercommissie. Er zal een nieuwe oproep in het ouderportaal
geplaatst worden waarop mensen kunnen reageren.

3. Groepen
Er word een groep toegevoegd aan de baby en peuter groepen. Een dreumes groep
Deze kinderen kan “plus materiaal” aangeboden worden. Er wordt op deze manier beter aangesloten
bij de behoeften van het kind.
4 Veiligheid en gezondheid
Er is geïnvesteerd in coaching van de pedagogisch medewerkers en scholing van de pedagogisch
medewerker. Men is geschoold in het thema “Nieuwe autoriteit”. Hierbij werkt men nog meer samen
met ouder en kind om een op deze manier zo passend mogelijke begeleiding en aanbod te hebben.
5.Aanbod en tarieven
Het nieuwe tarief en aanbod voor 2020 wordt eerst met de oudercommissie besproken. Daarna
zullen ouder geïnformeerd worden. Dit zal medio november plaatsvinden.
6 VVE
Hoera Haelen heeft 16 begeleidingsuren per week per kind toegekend gekregen met een VVE
indicatie. Dit zal mogelijk zijn vanaf augustus 2020
7 rondvraag en sluiten
Het valt de leden van de oudercommissie op dat er momenteel minder foto’s op het ouderportaal
geplaatst worden.
Tevens wordt er besproken dat het onprettig en onpraktisch gevonden wordt dat locatie Haelen niet
altijd open is in zomer vakanties en dit voor ouders soms betekend dat ze meer opvang moeten
afnemen ivm reistijd naar het werk. (voorschoolse opvang)

