Notulen Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:

maandag 21 januari | 20.15uur

Waar:

Hoera Kloosterstraat

Aanwezig:

Janneke Absil, Inge Hesen, Petra Tielen en Joyce Peeters

1. Verslag 22 oktober 2018
Mieke Janssen moet zijn Mieke Verstappen
2. Veiligheid en Gezondheid
Het definitieve beleidsplan veiligheid en gezondheid hebben we per email
ontvangen, op de website is dit voor iedereen toegankelijk.
Plan van aanpak veiligheid en gezondheid: iedere vergadering komt dit plan ter
sprake en wordt hierover gepraat/gediscussieerd. Wellicht een idee om in de
toekomst naar andere Hoera vestigingen te kijken hoe zij het doen en wat je
hiervan kunt leren?
3. Rijksvaccinatieprogramma
Iedere werknemer van Hoera heeft op 10 september 2019 een brief ontvangen
van de directeur met hierin de standpunten van Hoera over het weigeren van nietgevaccineerde kinderen.
Samenvatting: De ouders zijn niet verplicht om inenting gegevens van hun
kinderen de delen met Hoera. In de politiek wordt momenteel gekeken naar de
haalbaarheid van een wet over dit onderwerp.
Het RIVM en de GGD geven op dit moment niet aan dat er dringend maatregelen
genomen moeten worden.
Hoera kijkt steekproefsgewijs hoe de stand van zaken is op de locaties naar
aanleiding van ouders bij inschrijving. Daarnaast bij het constateren van de
gebruikelijke ziektes informeren ze de ouders met standaard brieven en handelen
ze volgens de door de GGD opgestelde standaardrichtlijnen.
4. Nieuwe BKR babygroep en BSO
BKR= beroepskracht kind ratio.
Wordt nu in de babygroep 1 op 3 met maximaal 12 baby’s in een groep. Dit zijn
dus 4 pedagogen op een groep. Hoera vindt dit erg veel en de vraag is of dit
kwaliteit verhogend is en rust uitstraalt? Hierdoor dus o.a. de kostenstijgingen.
De BKR bij de buitenschoolse opvang wordt nu 1 op 11 met een maximum van 22
kinderen. Bij de leeftijdsgroep van 4-7 is 1 op 10 tot een maximum van 20.
Het kwaliteitsteam is in Januari begonnen met plan van aanpak. Grootste en
enthousiaste aanpak!
5. Dalton visitatie
Het Daltonboek is in ruwe versie klaar. Nu de fine-tuning in Dalton stijl.
Visitatie is op dinsdag 26 maart, een dag vullend programma.

De vraag aan ouders of ze hun bevindingen en ervaringen willen delen tussen
13.30-14.00uur op deze dag? Joyce heeft de mogelijkheid om hierbij te zijn.
6. Ontwikkelingen 2019
VVE: Vroege Voorschoolse Educatie. Wanneer men bij een kind achterstand
opmerkt in bijv. taal, komt het in aanmerking voor VVE. De indicatie verandert nu
van 10uur naar 16 uur.
7. Rondvraag
Janneke vraagt of het mogelijk is om naschoolse opvang op te nemen in blokken
van 2 uur? Ouders vinden het zonde om voor 3 a 4 uur te betalen terwijl ze de
kinderen al eerder van school kunnen halen. Petra vertelt dat ze de naschoolse
opvang proberen voor iedere leeftijd aantrekkelijker te maken door middel van
het organiseren van activiteiten. In combinatie met blokuren wordt dit een
moeilijk verhaal. Petra heeft een schrijven meegegeven aan Janneke welke ze kan
voorleggen bij de MR vergadering van 31 Januari. Hierin staat meer duidelijkheid
over bovenstaande vraag.
Kinderdrome ziet er erg mooi uit. Moet alleen nog wat aangekleed worden.
Volgende bijeenkomst van de oudercommissie wordt woensdag 17 april om 20.15
uur.
Ontvangen van Petra:
- Schrijven standpunt Hoera m.b.t. weigeren niet-gevaccineerde kinderen
- Nieuwe BKR indeling
- Boekje “Dalton idee”

