Notulen oudercommissie Grathem 12-6-2018
Aanwezig: Nicole Daemen , Femke van Heugten, Fyrosee Ramakers, Kristel Daemen en
Kim Hanssen
Afwezig: Chantal Smeets
1. Welkom
De nieuwe leden Fyrosee, Femke en Kim verwelkomt en een voorstelrondje
gemaakt.
2. Opvangmogelijkheden Grathem
Vanuit de vorige oudercommissie bijeenkomst is de vraag gesteld naar BSO
opvang op woensdag en vrijdag. Hoera heeft een enquête uitgezet. Tot op heden
hebben niet genoeg ouders/kinderen interesse getoond. De leden vinden het
jammer dat er geen dagopvang is.
3. Doen kids

-

Op de BSO gaan we starten met Doen Kids. Zij bieden de mogelijkheid voor het
inrichten van een activitheek op maat.
Wat houdt het in?
Duizend activiteiten op het gebied van sport, spel, creativiteit, natuur, theater,
techniek & koken te filteren op leeftijd
Complete schoolvakantieprogramma’s
Uitgebreide thema’s 4-12 jaar
Nieuwsbrieven voor ouders
Ruimte om je eigen activiteiten toe te voegen en te bewaren

4. Vragen/ feedbackrondje
-

-

-

De vraag is gesteld of Hoera gebruikt maakt van warme overdrachten. Dit is wel
de afspraak. Dit gaat Kim meenemen het overleg met Ron om dit uit te werken in
een locatieplan.
De leden hebben feedback gegeven dat ze per mail zijn benaderd om uit de
commissie te stappen, hadden dit liever face to face gezien.
Vanaf heden zullen de bijeenkomsten met de oudercommissie apart zijn en wordt
deze gepland op de locatie Grathem. De thema avond zal wel met de andere
oudercommissies samen georganiseerd worden.
Bij zorgen kinderen bestaat de mogelijkheid om een ZAT in te plannen. Roxana en
Kim zullen dit met het team bespreken dat dit tot de mogelijkheden behoort.
Communicatie foto: De fotograaf is een extra moment op de groep geweest en dit
is niet gecommuniceerd naar ouders.
Niet alle ouders krijgen een uitnodiging om mee te helpen. Kim koppelt dit terug
naar de pedagogisch medewerkers.

-

5.
-

De vraag werd gesteld waarom niet iedere pedagogisch medewerkers een
terugkoppeling geven aan ouders. Uitleg gegeven over mentorschap.
Er wordt per keer bekeken of het nodig is dat pedagogisch medewerkers aan
stuiten bij de oudercommissie. Vooralsnog sluit de clustermanager aan.
Input jaarverslag 2018
Beschikbaarheid van woensdag en vrijdag BSO is besproken.
Groepsfotos, pasfoto’s, broertjes/zusjes, leidsters lachen besproken.
Nieuwe Hoera app is aan bod gekomen.
Nu al 2/3 vergaderingen gehad.

6. Dag van de leidster
20 september is de dag van de leidster. De oudercommissie mag een leuke
attentie regelen (4 euro). Na de zomervakantie gaat de oudercommissie
tekeningen sturen, zodat deze met de dag van de leidsters gegeven kunnen
worden.
7. Afscheid
Deze bijeenkomst hebben de leden gebruikt voor een overdracht naar de nieuwe
leden. Kristel heeft vandaag afscheid genomen van de oudercommissie. Het
verwen van leden voor de oudercommissie is iets wat op de agenda blijft staan,
bijv. iemand van de BSO. Nicole denkt nog na over afronding oudercommissie.
Judith, pedagogisch medewerker zal volgend jaar niet meer werkzaam zijn bij
Hoera. Kim gaat na wanneer zij precies stopt, zodat de oudercommissie hiervan
op de hoogte wordt gebracht en er passend afscheid georganiseerd kan worden.
8. Samenwerking met school
11 juni heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen Ron, Lisette,
Roxana en Kim. 28 augustus staat er een 2e afspraak gepland. Wanneer duidelijk
is wie Judith gaat vervangen, zal Ron een tal bijeenkomsten organiseren waarbij
Hoera meer uitleg krijgt over Jena onderwijs. In de toekomst willen we een
locatieplan opstellen, waarbij bijv. de warme overdracht wordt uitgewerkt.
9. Onacceptabel gedrag
Kim heeft de leden geïnformeerd dat er op de BSO onacceptabel gedrag heeft
plaatsgevonden door een kindje. Afspraken voor de toekomst zijn dat bij
onacceptabel gedrag, zoals fysieke agressie wil de clustermanager of assistent
leidinggevende hier direct van op de hoogte worden gebracht. Enerzijds voor een
stuk nazorg richting medewerkers, anderzijds om het proces goed te volgen.
Zoals zijn de ouders van slachtoffer en dader geïnformeerd, wat zijn logische
gevolgen. Wanneer er gesprekken met ouders plaatsvinden sluit hier de
clustermanager bij aan, zodat wanneer een plaatsing stopt dit niet als een
verrassing komt.
10. Nieuw vergadering
9 oktober om 19.45 uur in Grathem.

11. Actiepunt uitgevoerd
Kim heeft Chantal gebeld om haar een terugkoppeling te geven betreffende de
laatste oudercommissie en heeft haar om input gevraagd. Chantal kan zich
aansluiten bij de andere oudercommissie leden dat ze het fijner had gevonden als
Sandra face to face had gevraagd om uit de oudercommissie te gaan, i.p.v. de
mail. Chantal bekijkt nog even wat Elke van de Gastopvang kan regelen en of ze
gebruik gaan maken van de BSO en beslist vervolgens of lid blijft of afscheid
neemt van de oudercommissie. Bij de volgende vergadering is het nog onduidelijk
of Chantal kan aansluiten. Kim zal t.z.t. contact met haar opnemen om af te
stemmen. Daarnaast is Chantal het eens dat er kansen liggen in de communicatie
van pedagogisch medewerkers richting ouders, bijv. rondom de foto’s en of hier
een betere frequentie in kan zitten, zodat het voor ouders voorspelbaarder wordt
wanneer ze een foto kunnen verwachten.
Een moeder heeft Chantal aangesproken als lid van de oudercommissie en had
vragen/opmerkingen gesteld over OSK (ondersteuning school en kinderopvang)
en RTO (ronde tafel overleg). Hoera heeft met team Grathem de afspraak
gemaakt wanneer er geen OSK medewerker is, het kindje niet naar de opvang
kan komen met als reden dat het kindje niet de ondersteuningsbehoefte krijgt wat
het nodig heeft. Bij RTO zullen we per situatie bekijken wie hierbij moet
aansluiten. Als dit door redenen iemand anders is, gaan we ouders hierover uitleg
geven.

