Notulen Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:
Waar:
Aanwezig:

Woensdag 7 juni 2017 | 20.00 uur |
Mariaplein 10 Helden
Joyce Bouten, Janneke Absil, Inge Hesen (voorzitter) en Nicole Philipsen (notulist)

1. Opening
2. Het verslag van 12 mei 2017 d.d. is goedgekeurd.
3. M.b.t het ‘Regelement Oudercommissie’ en het document ‘Oudervertegenwoordiging en
inspraak bij Hoera Kindercentra’
Er zijn geen opmerkingen of bijzonderheden m.b.t. het regelement. We hebben allemaal ondertekend.
Inge scant de handtekeningen in en stuurt het document digitaal door naar Petra.
Er wordt dit jaar geen jaarverslag gemaakt, aangezien we net opgestart zijn.
Bij het document m.b.t. oudervertegenwoordiging en inspraak zetten wij wel onze vraagtekens bij het
eerste kopje Oudercommissie: Hierin staat nl. vermeld dat de oudercommissie in overleg met de
clusterleider activiteiten organiseert of meehelpt (Sinterklaas, Kerst, Pasen) ????
Wellicht kan Petra dit toelichten?

4. M.b.t. vormgeving oudercommissie Hoera Helden
a) Hoe vaak vergaderen en op welke dag;
 We willen graag adequaat vergaderen. Dit hangt af van de onderwerpen. We ontvangen graag
een lijst/data van HOERA (Afstemmen met Petra). Zal ongeveer om de 2 maanden zijn (buiten
vakanties om)
 Dagen vaststellen via datumprikker of de groepsapp. Het hoeft niet op een bepaalde dag.
 In principe hoeft Petra (manager) niet bij de vergaderingen van de oudercommissie te zijn. Toch
lijkt het ons wel prettig, dat Petra er het eerste gedeelte bij is om zaken toe te lichten. Dit hoeft
niet iedere keer, maar is afhankelijk van de inhoud.
 Notuleren doen we op toerbeurt.
5. Presenteren als oudercommissie;
In het nieuwe schooljaar willen we ons presenteren via de nieuwsbrief. Ieder levert een kort stukje
aan met foto. Dit wordt ook bij de betreffende locaties opgehangen. Stukje hiervoor moet klaar zijn
voor 1 oktober. Inleveren bij Inge. Zo krijgt de oudercommissie een gezicht en weten ouders wie ze
aan kunnen spreken. Op dit A4 zal een (HOERA) e-mailadres komen, zodat we ook digitaal
bereikbaar zijn voor ouders. Dit zal het mailadres van Inge zijn. Zij is voorzitter van de
oudercommissie en tevens de contactpersoon naar Petra (HOERA) toe.
6. Rondvraag;
Inge:
Er is in maart een informatieavond m.b.t. peuters geweest bij HOERA (Kloosterstraat) .
Hiervoor moest je je aanmelden. Het verslag van deze avond is wel naar de aanwezige ouders
gestuurd, maar helaas niet naar de mensen die –om welke reden dan ook- niet aanwezig waren. Dit
is jammer. Zij heeft zich mondeling laten informeren door een andere ouder.
Het is wellicht een idee om deze verslagen een volgende keer informatief naar alle ouders van een
doelgroep te sturen.
7. Sluiting

