Agenda Oudercommissie Nederweert, 12-11-2019
Aanvang: 20:00uur
Locatie: De Kerneel
Aanwezig: Lieke, Sanne, Susanne, Lian, Patty, Linda, Danielle, Femke
Afwezig: Kim, Natasha
1. Opening
2. Verslag vorige bijeenkomst (23 september 2019)
Groenten op de groepen. Is nog geen definitief beleid vanuit Hoera, maar is wel een
richting waarin ze willen gaan. In niet alle groepen gaat dat even goed, omdat
sommige kinderen daar nog weerstand in hebben. Dat is een groeiproces. Danielle
heeft ook met JOGG gesproken, hiermee zijn leuke projecten te doen om daarop te
sturen. Op dit moment is er een boodschappenlijst van Hoera. Er wordt geprobeerd
te sturen op de groepen om groenten te bestellen. Schoolfruit is wel gestart bij de
scholen, maar Hoera is daarin niet meegenomen.
3. Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen (Daniëlle/Veronique)
• Personele bezetting
Er is veel onrust rondom personeel. Er zijn vacatures, deze zijn niet goed in te vullen.
Met name bij BSO is er een probleem. Babygroepen gaat prima, dreumes/peuter
gaat ook goed, maar VSO en NSO is moeilijk. Dat komt met name door kleine uren.
Er zijn een aantal mensen die dubbel werken, die VSO doen en daarnaast
onderwijsassistent zijn. Door extra geld in het onderwijs krijgen de
onderwijsassistenten meer uren, waardoor ze stoppen met VSO. UWV vindt de
organisatie te klein om iets mee te doen. Er worden nu marketingtechnisch dingen
bedacht om jonge mensen te werven. De afgenomen BSO is wel voldoende, dus
daar ligt het niet aan. Danielle gaat deze week met 2 mensen wel in gesprek, maar
het is heel lastig tot een contract te komen. Linda kan vragen bij contact bij UWV om
te kijken of er niet toch iets te doen is. Er is een nieuw iemand voor Elise
aangenomen. Zij gaat doorstromen.
4. Agendapunten/ vragen Hoera Budschop (Jolanda/Natasha)
Donderdag 28 november stopt Marga. Dan alleen Eline op de groep. Er is wel in een
vergevorderd gesprek geweest om met iemand te laten starten daar. Voor ouders is
het wel lastig dat er een nieuw iemand komt, maar het is niet anders.
5. Nieuws vanuit Hoera Bongerd (Femke)
• Gebruik BSO-ruimte voor buitenspelen bij slecht weer
Ruimte is multifunctioneel geworden. Hoera zorgt voor inrichting. Een deel wordt
kastenruimte. Het speeltoestel is eruit. Tijdens BSO tijd is binnen spelen dus wel
lastig. Er komt wel een nieuw speeltoestel voor terug.

6. Nieuws vanuit Hoera Kerneel (Lieke)
• Aanbod en tarieven
Mensen hebben veel vragen over de nieuwe tarieven en het aanbod. Soms blijkt er
geen plek te zijn op de 3+groep, terwijl mensen wel aangereikt wordt daar naartoe te
gaan. Lieke: Misschien een keer een infoavond organiseren om mensen te kunnen
informeren? Danielle geeft aan dat mensen wel contact opnemen en Veronique belt
die mensen terug. Er zijn al een stuk of 25 ouders gesproken. PM’ers kunnen
doorverwijzen als ze de indruk hebben dat er onduidelijkheid is over de nieuwe
tarieven.
7. (Geplande) activiteiten en/of evaluatie
• Laatste schooldag: plannen in juni/juli 2020 per locatie
• Kerstactiviteit
Op Kerneel wordt een kerstactiviteit georganiseerd. Dit is buiten schooluren. PM’ers
moeten daar extra voor terugkomen. In de IKC-gedachte is het wel wenselijk. Het
idee is om een lichtjestocht (?) te doen, vanaf 17.00 uur om peuters met ouders te
laten lopen. Lieke en Danielle gaan kijken hoe het vorm gegeven kan worden.
Vanuit de Bongerd is geen kerstactiviteit bekend. Voor dit jaar lijkt het niet haalbaar
iets te doen, maar mogelijk wel interessant om te kijken wat de behoefte is voor
volgend jaar.
8. Rondvraag
Sinterklaas: peuters Kerneel sluiten aan bij het programma van sinterklaas. In
principe zouden alle peuters wel een keer bij een sinterklaasactiviteit aanwezig zijn.
Het plan is wel om alle peuters uit te nodigen, maar de vraag is of er voldoende
bezetting is. Als er extra mensen kunnen komen, worden alle peuters uitgenodigd.
Hulpouders inzetten kan niet omdat die geen VOG hebben.
Of Bongerd een sinterklaasactiviteit heeft, is even niet bekend.
Budschop heeft wel een sinterklaasactiviteit.
Femke: Hoe is het met Sanne? Ze komt binnenkort bij koffiedrinkmomenten. Dit gaat
ze doen op andere locaties, niet in Weert, omdat ze dan in alle rust terug in contact
kan komen met het werk.
De herfstwandeling van Kerneel is niet doorgegaan ivm bezetting.
9. Sluiting/ volgende bijeenkomst
• Volgende vergadering: donderdag 26 maart 2020 om 20:00u
Actiepunten:
-

-

-

Lieke moet gaan stoppen bij oudercommissie Hoera, want haar dochter gaat
naar groep 1-2. Ze wil best het schooljaar nog afmaken, maar voor daarna moet
er vervanging komen.
jaarverslag gaat op schooljaar, niet kalenderjaar.
Even aan Kim vragen hoe het zit met promotie van de oudercommissie.
Misschien een soort boom maken met foto’s van leden van de oudercommissie
voor herkenbaarheid voor andere ouders. Daarnaast gaan werven voor BSOvertegenwoordigers en aanvulling bij Bongerd
Kan Danielle in de appgroep? → Lieke
Linda vraagt aan contactpersoon bij UWV of er niet iets te regelen is om
personeel via UWV te krijgen voor BSO

