Oudercommissie Hoera kindercentra Nederweert
Jaarverslag schooljaar 2019-2020
1. Inleiding
Bij deze willen wij u het jaarverslag presenteren van de oudercommissie van Hoera kindercentra Nederweert.
Dit betreffen IKC De Kerneel, Budschop en De Bongerd. Dit jaarverslag is er om aan te tonen waarover de
oudercommissie heeft vergaderd en welke adviezen in schooljaar 2019-2020 gevraagd en ongevraagd zijn
uitgebracht. We hopen dat we daarmee meer inzicht kunnen geven in wat de oudercommissie doet en waarom
zij van belang is voor de kwaliteit van Hoera kindercentra.
2. Reglement
Vanuit iedere groep van Hoera kindercentra Nederweert (dus BSO, peutergroep en de baby-dreumes groep) is
minimaal één ouder voor de OC beschikbaar. Afgesproken is, om dit reglement jaarlijks na te lopen, waar nodig
te herzien en ieder jaar te laten ondertekenen door de dan zittende leden van de oudercommissie.
3. Vergaderingen
Jaarlijks vinden er 4 à 5 vergaderingen plaats. Vaste vergaderpunten zijn:
•
•
•
•
•
•

Verslag van de vorige bijeenkomst
Nieuws vanuit de centrale Ouderraad
Nieuws vanuit Hoera kindercentra algemeen
Nieuws vanuit Hoera kindercentra Nederweert
(Geplande) activiteiten en evaluatie hiervan
Jaarlijks wordt besproken: het inspectierapport van de GGD, prijsveranderingen, het pedagogisch
klimaat, openingstijden in algemene zin en voeding.

Per vergadering worden daarnaast verschillende punten besproken, afhankelijk van waar advies over
uitgebracht moest worden of welke activiteit op het programma stond.
Op 23 september 2019 heeft de eerste, en op 23 september 2019 heeft de tweede plenaire OC-vergadering
van dit schooljaar plaatsgevonden.
Op 17 december 2019 hebben enkele leden van OC De Bongerd nog een informele bijeenkomst gehad
aangezien één lid (Lian van den Broek) naar De Kerneel is gegaan en er twee nieuwe leden (Georgette van den
Ende en Cynthia van den Berg) zijn bijgekomen.
De geplande plenaire vergaderingen van 26 maart 2020 en 26 mei 2020 zijn wegens de Covid-19
omstandigheden komen te vervallen.
4. Samenstelling oudercommissie
In de oudercommissie zitten vertegenwoordigers van de drie Hoera IKC’s van Nederweert. Het voorzitterschap
en de notulist worden gerouleerd. De samenstelling aan het eind van schooljaar 2019-2020 was als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lian van den Broek (De Kerneel)
Lieke Castro-Smeets (De Kerneel)
Linda Houtappels (De Kerneel)
Patty Wijnen (Budschop)
Kim Pruntel (De Bongerd)
Cynthia van den Berg (De Bongerd)
Georgette van den Ende (De Bongerd)
Femke van Bussel-Blijlevens (De Bongerd)
De contactpersoon/aanspreekpunt namens Hoera Sanne Brunnenberg is per schooljaar 2019-2020
vervangen door clustermanager Danielle Coenen.
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Lieke Castro-Smeets heeft aangegeven per schooljaar 2020-2021 te stoppen met de OC. Er zal bij De Kerneel
gekeken worden naar vervanging.
5. Adviezen / informatie verstrekking
De Oudercommissie heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven en informatie ontvangen over onder andere
de volgende lokale ontwikkelingen en beleidszaken:
•
•

•
•
•

Er is in het jaar 2019 onrust geweest met betrekking tot de personele bezetting op de BSO’s. Er zijn
door Danielle enkele nieuwe BSO-krachten aangenomen en er is meer structuur en vastigheid in de
personele bezetting gebracht. Met name het BSO-programma op De Bongerd is enorm verbeterd.
De peutergroep op De Bongerd is opgesplitst in twee groepen wegens aanhoudende groei. De ene
groep met kinderen die niet de gehele dag aanwezig zijn maar die enkel aan het
(ochtend)peuterprogramma meedoen, is voornamelijk in de multifunctionele BSO ruimte te vinden.
De andere groep is voornamelijk in het lokaal van de peutergroep zelf te vinden. Dit brengt meer rust
op de groepen i.v.m. minder breng- en haalmomenten.
De baby/dreumes-, peuter- en BSO-groepen doen op alle IKC’s mee met het schoolfruit-programma.
De BSO-ruimte op De Bongerd is volledig vernieuwd maar wel met oog voor het behoud van het
multifunctionele karakter (ook voor peuters, ook voor overblijven, soms ook voor lessen).
Door de Covid-19 pandemie zijn er een aantal ad-hoc aanpassingen op iedere IKC moeten gebeuren
(breng-haalbeleid, looproutes enz.). Ook zijn er veel afwezigen geweest onder de pedagogisch
medewerkers (door testen, wachten op uitslag, lichte verkoudheid enz.) maar Danielle heeft een
bepaalde continuïteit in bekende gezichten voor de kinderen kunnen waarborgen.

6. Activiteiten
Tijdens schooljaar 2019-2020 zijn er door de oudercommissie minder activiteiten georganiseerd dan gewoonlijk
door de Covid-19 pandemie.
•
•
•

Sint Maarten: Op De Kerneel waren door school enkele activiteiten gehouden en de Hoera-kinderen
hebben ook allemaal een lekkere wafel gekregen.
Sinterklaas: Op zowel De Bongerd als De Kerneel zijn de peutergroepen betrokken geweest bij de
sinterklaasactiviteit die vanuit de scholen zijn georganiseerd.
Laatste schooldag: Zowel De Kerneel als De Bongerd wilden een activiteit/samenkomst organiseren
tegen het eind van schooljaar 2019-2020. Helaas is dit door Covid-19 niet kunnen gebeuren.

7. Tot slot
De tweede helft van schooljaar 2019-2020 stond vrijwel volledig in het teken van Covid-19, waardoor een
aantal zaken (o.a. activiteiten) naar de achtergrond zijn geschoven. Er waren simpelweg andere prioriteiten.
We hopen schooljaar 2020-2021 op te kunnen pakken door online videovergaderingen te houden om zo in elk
geval de meest belangrijke zaken te kunnen blijven bespreken.
Oudercommissie Hoera Kindercentra Nederweert
31-10-2020
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