Agenda Oudercommissie Weert (locatie Laar)
Maandag 8 mei 2017, 20.00 uur, locatie: IKC Laar
1. Opening
 Bespreken vorige notulen.
 Is er al wat bekend over de samenwerking tussen school en
Hoera. De thema’s worden veelal gezamenlijk opgepakt.
Vanaf volgend schooljaar is er een assistent leidinggevende
binnen Laar, die de verbinding meer maakt.
 Vanuit Servicepunt zijn dingen goed opgepakt, zie vorige
notulen.
 Leuk dat er bij de peuters nu op het schrijfbord staat wat ze
gedaan hebben. Zo weten ouders meer wat er gedaan is.
2. Nieuws vanuit Hoera Weert
 vernieuwde voedingsbeleid besproken en advies van OC
gevraagd:
Er wordt nu nog gewone thee gedronken, maar er komt ook
hier speciale thee.
De richtlijnen vanuit het voedingscentra worden door Hoera
gevolgd.
Is het een idee om dit met school op te pakken? Op school is
het met trakteren nog vaak ongezond. Sigrid mailt dit naar
Ans om dit IKC breed op te pakken.


Assistent leidinggevende Laar/Leuken
Er zijn heel wat reacties gekomen. De 3 gesprekken zullen
op 22 mei plaats vinden. Mochten twee kandidaten geschikt
zijn, kan het ook zijn dat ieder 18 uur krijgt i.p.v. een 32
uurs functie. Streven is om deze vacature rond 1 juli
ingevuld te hebben.



Naast een voorzittersrol een 'tijdbewaker' aanstellen?
Graag een tijdsbewaker aanstellen. Om ervoor te zorgen dat
de vergadering goed doorloopt en niet alle kanten op gaat.
We hebben besloten om per toerbeurt de tijd bewaken. We
spreken nu ook af dat we van 20:00 tot 21:00 vergaderen.
Annette stelt haar rol als voorzitter beschikbaar.
Annette vindt dat er meer inbreng van andere ouders moet
komen. Ze geeft ook aan dat hiervoor niet de tijd heeft en

graag meer zou willen doen, maar dit lukt haar niet.









Wie wil voorzitter worden? Iedereen denkt hierover na. Komt
volgend overleg terug. Dit houdt voorzitterschap in:
Taken voorzitter
Vergaderingen voorzitten
Agenda voor vergaderingen verzorgen
Jaarverslag maken (evt. samen met andere leden)
Coördinerende rol o.a. in verspreiding van informatie
Inbox e-mail oudercommissie beheren.
Verder nog uit te werken:
Ouders van Hoera meer betrekken. Actief om inbreng voor
de vergaderingen gaan vragen. Niet over klachten, maar
over verbeterpunten.

Volgende keer agenderen : Hoe kunnen we ouders meer betrekken
en meer punten vanuit ouders krijgen?
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen
Nieuwe IKK (wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) 2018 en verder. Wat
verandert er:
 BKR verandert:
Eén pedagogisch medewerker op de babygroep per 3
kinderen van 0-1 jaar. Vanaf 7 jaar op de BSO 1 pm er per
12.
 Iedere Pm er kinder EHBO, hoera voldoet hier al aan
 Opleidingsplan, Hoera heeft dit reeds
 Kindvolgsysteem, heeft Hoera voor0-4 jarigen maar 4-12
jarigen heeft school dit.
 De pm er wordt ‘mentor’ van al een aantal kinderen, term
gebruikt Hoera nog niet maar we werken er wel al mee.
 De baby’s mogen max. twee vaste pm ers hebben. Vandaar
dat er op Laar twee fulltimers op de groep zijn.
 Vanaf 1 januari 2019 is het ook verplicht om een HBO coach
op de groep te hebben.
In Maasbree en Panningen zijn ze begonnen met de pilot ouderportal
vanuit Hoera. Waarschijnlijk wordt dit vanaf 1 januari binnen heel Hoera
gebruikt.
4. Nieuws vanuit de Oudercommissie Laar
 Jaarverslag 2016 beschikbaar
Annette heeft hem gemaakt. Hij staat al online. Mochten er
nog dingen in staan dan kunnen jullie dit nog aangeven.
 Communicatie naar ouders over BSO plaatsing:

bij 1 of 2 kinderen samenvoeging peuters
Als er weinig kinderen zijn, kan het voorkomen dat er
groepen worden samengevoegd. Als ouders zich opgegeven
en de planning is gemaakt, laat ouders dan weten als hun
kind op een andere groep wordt opgevangen. Zo kunnen
ouders zelf de keuze makenof ze dit willen of dat ze dan toch
voor iets anders kiezen.




Vraag vanuit ouders:
Er waren meer dan tien kinderen. Mag dit gedraaid worden
door 1 pm er? Is het dan wenselijk om een aanvulling van
een stagiaire bij te hebben? Of hoort er een extra pm er bij
te staan.
Antwoord Sigrid: Ik ken de concrete situatie niet, maar we
mogen op KDV drie uur op een dag afwijken van de BKR. Dit
mag op dit moment alleen voor 9.30, tussen 12.30 en
15.00u of na 16.30u. Bij de BSO mogen we tijdens
schoolweken max ½ uur afwijken van de norm.
Communicatie vanuit/met school over
besmettingsmogelijkheden zoals bijv. de luizen
Het luizenbeleid IKC breed maken. Zodat alle ouders op de
hoogte zijn. Ouders bewust maken van ook hun
verantwoordelijkheid hierin.

5. (Geplande) activiteiten en/of evaluatie
 Evaluatie: Carnavalsoptocht
PM ers vonden het leuk. Het was een leuk thema. De lage
opkomst van ouders tbv de voorbereiding voor het knutselen
was jammer.
Volgende keer misschien wat meer muziek regelen in de
optocht. Misschien dat school dit ook moet regelen?
Hoera werd niet meegenomen in de wedstrijd. En dat vinden
we erg jammer. Waarom doet Hoera niet mee aan de
puntentelling? Navragen bij de juffen hoe dit zit? Peuters
doen op hun eigen niveau ook mee.


Zomeractiviteit: Houtsberg
Misschien wel even vermelden dat de leidsters ook een vrije
dag hebben. Voorstel: zondag 25 juni? Dit moeten we gaan
communiceren. Sandra wil de brief wel aanpassen en naar
Sigrid sturen. De lijsten wie wat wil maken wordt weer
geprint en opgehangen.
Ronald stuur de inlogcode van de mail rond en dan kan er in
de mail gekeken worden door Sandra wie zich al heeft
aangemeld.
Monique haalt de spullen op van schepjes en emmertjes.

6. Rondvraag
Hoe gaat het met Elianne: Sigrid vertelt laatste stand van zaken.
Met koningsdag hebben de kinderen van Hoera niet meegedaan
met de koningsspelen. Waarom wordt dit niet samen gedaan? De
peuters hebben tegen het raam aan naar buiten staan kijken.
Sigrid vraagt dit na!

7. Sluiting / volgende bijeenkomst


Maandag 18 september 20:00 - 21:00 volgende
bijeenkomst.

