VERSLAG / NOTULEN

Oudercommissie HOERA
Datum en tijd
Locatie
Aanwezig

: Donderdag 14 november 2019
: Kindcentrum LEEF
: Elise, Linda en Renee.

Afwezig

: Joyce, Gemma

________________________________________________________________________

Nr
1.

Agendapunt
Welkom:
Voorzitter: Omdat Gemma er niet is, zal Elise nog 1x
voorzitter zijn.
Notulist: Renee

2.

Notulen van 4 september 2019:
- Betreft: Een soort open dag of infoavond voor
ouders van nieuwe leerlingen van LEEF.
Elise heeft het hier met Jans over gehad. Op dit
moment is hier geen draagvlak voor. Er is op
individuele basis altijd een rondleiding met
informatie mogelijk.
- Wenselijk om de oudercommissiemail wekelijks
te bekijken. Nu is de mail met de tarieven
gemist. Kwam een paar weken na de vorige
vergadering, de mail was net van te voren
bekeken. Elise zal proberen een reminder te
sturen als er belangrijke mails verwacht worden.
- De opvang bij de BSO is op studiedagen
gewoon in Kessel. Verder in de vakantie en op
stakingsdagen bij Kinderdrome.

3.

Aanbod en tarieven 2020:
- Bonusuren gaan eraf in 2020
- Feestdagencompensatie blijft
- Flex opvang gaat naar minimaal 5u per dag.

Actie

Termijn

4.

5.

Wijziging personele bezetting:
- Lotje Boots wordt het vaste gezicht voor KesselEik en zal ook bij LEEF regelmatig te zien zijn.
- Personeel wordt in de basisplanning niet in de
groep van eigen kinderen gepland.
- Door de personeelstekorten in de opvang zullen
personen, zo nodig, ook cluster overschrijdend
worden ingezet. Er wordt altijd rekening
gehouden met de continuïteit voor de kinderen.
GGD inspectie/ rapport Kessel-Eik
Alles was goed! Weer door de keuring.
Aan de VVE kinderen in Kessel-Eik, die recht hebben
op een 4de dagdeel, wordt dit 4de dagdeel aangeboden
in Kessel. Ouders kunnen zelf bepalen of ze daar
gebruik van willen maken.
Hoera wil die 3 dagdelen peuterprogramma wel aan
blijven bieden in Kessel-Eik, i.v.m. de leefbaarheid van
het dorp.

6

Nascholing en coaching avonden.
Hoera is wettelijk verplicht om nascholing aan te bieden
voor het personeel. Dit gebeurd specifiek voor de
doelgroep, baby, peuter en BSO.
Bij de peuters gaat dit bijv. over het VVE programma Uk
en Puk en bij de BSO over nieuwe autoriteiten. O.a.
grensoverschrijdend gedrag.

7.

Veiligheid en gezondheidsbeleid:
Per kwartaal wordt er in de groepen een onderwerp
uitgepakt om samen te bespreken. Dit om ervoor te
zorgen dat het niet alleen een afvinklijstje wordt.

8

Overige punten:
- Voor het eerste kwartaal 2020 moet er een
jaarverslag 2019 komen van de oudercommissie
van Kessel. Renee maakt hiervoor een opzet en
zal dit door sturen. (punten voor het verlag: pilot
vakantie, evt. klachten, GGD inspectie)
- Elise krijgt veel de vraag, om informatie over
activiteiten in het dorp, te communiceren via het
ouderportaal. De vraag is of het wenselijk is het
ouderportaal hiervoor te gaan gebruiken.
Wij zijn het erover eens om dit niet te doen. Dit
is niet aan Hoera om dit te communiceren.
Alleen eigen informatie. Anders wordt het teveel.
Data nieuwe vergadering:
- Dinsdag 24 maart

-

Donderdag 18 juni

