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Start extra peutergroep:
o Op locatie de Violier wordt een extra peutergroep gestart. Er zijn meer aanmeldingen
van peuters gekomen en de groepen zijn te vol, dus is er gekozen om een extra groep te
starten. Het peuterprogramma zal gestart worden in het handvaardigheidlokaal van de
school. Dit geldt voor 2 ochtenden.
o De baby dreumes groep gaat ook van de Rabobank naar de Violier
o De vergunning is aangevraagd. Het advies van de GGD is positief. Na de herfst vakantie
willen we alles rond hebben.
Onderbezetting commissie:
o Op dit moment is er geen voorzitter van de oudercommissie. De huidige leden willen
deze taak niet op zich nemen. We gaan dus op zoek naar nieuwe leden.
o Er zullen mensen benaderd worden door diverse mensen. (Marjolein, Cindy en Mariet)
o Ook komt er een oproep op facebook, dit regelt Marion
Voorstel tarieven 2017
o De tarieven voor 2017 zijn beoordeeld. Het peuterprogramma moet nog nader bekeken
worden, deze getallen zijn nog niet bekend. Verder is er tot op heden geen bezwaar
tegen de tarieven.
ouderapp
o Er komt een proef met een ouderapp. Daarin kun je dan als ouder plannen wanneer je
kind naar de opvang komt. Dit geldt voor de reguliere opvang en voor de BSO, ook wordt
hiermee het strippensysteem beter inzichtelijk. Er zijn nog 2 opties waar uit gekozen gaat
worden. De proef start met ouders van de locaties in Maasbree. Wordt vervolgd.
VVE inspectie
o Het rapport wordt nog door Marion gemaild. De inspectie is goed verlopen, er waren
nauwelijks opmerkingen. Alleen de ouderbetrokkenheid zou beter mogen, daar is een
opzet voor gemaakt, nu moet dit nog gecontinueerd worden.
De school
o Voorlopig zijn de kinderen van De school ook bij Hoera. Hoe de verdere samenwerking
vorm zal krijgen dat moet nog verder besproken worden met alle partijen.
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