Notulen oudercommissie Weert, Locatie Leuken
Datum en tijdstip: 29 januari 2019 om 19:30 uur
Locatie: Teamkamer IKC Leuken
Afwezig met kennisgeving: Dana van den Boorn
Aanwezig: Marja, Anja, Cindy, Ilse, Sandra, Katrien, Linda
1. Opening en mededelingen
2. Bespreken notulen vorige vergadering
Notulen vorige vergadering nog niet ontvangen, worden nog doorgestuurd door Sandra.
Mondeling notulen doorgenomen.
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen (Bart/Sandra)


Geen inbreng

4. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra Weert, Locatie Leuken (Sandra)


Vorderingen bouw

Bouw loopt voorspoedig, na carnaval worden onderwijsgroepen verhuisd intern. Boven
komt groep 4 t/m 8. Over twee jaar zullen alle klaslokalen volledig bezet zijn. Komende
twee jaar 1 leegstaand lokaal wat gebruikt wordt als
handvaardigheidsruimte/verwerkingsruimte.
Vanaf maart zal uitbreiding van ruimte/verbouwing Hoera gaan plaatsvinden.
Verwachting is dat de verbouwing in mei klaar zijn.
Groepen na verbouwing: babygroep 0-1,5 jaar, dreumesgroep 1,5-2,5 of 3 jaar
(afhankelijk van groepsgrootte), peutergroep 2,5/3 tot 4 jaar.
Momenteel 51 kinderen op wachtlijst Hoera. Vraag vanuit Katrien of gastouderopvang
momenteel groeit. Gastouderopvang vanuit Hoera is iets gestegen, maar centraal staat
opvang, gastouderopvang is aanvulling.
Bezwaarschrift vanuit buurt; alle vergunningen waren toegewezen. Bezwaar vanuit
enkele buurtbewoners ook ingetrokken. Buurtbewoners zijn uitgenodigd om te komen
kijken.


Babyspecialistisch werken

Filmpje gekeken "de babyspecialisten". Besproken wat het exact inhoudt.
Medewerkers Weert hebben de scholing babyspecialist gevolgd, zodra de nieuwe indeling
er is, wordt deze werkwijze volledig geïmplementeerd in de babygroep.


Veiligheids – gezondheidsbeleid voor 2019 vaststellen

Vraag vanuit Katrien; staat er nog PM-er bij de deur i.v.m. kind dat vorig jaar uit de
groep was gelopen. Sandra geeft aan dat dit niet meer gedaan wordt aangezien PM-er
aan de deur aanspreekpunt werd voor ouders. Is niet meer voorgekomen dat kind uit
groep liep. Toegangsdeur moet altijd dicht zijn. Protocol vermissing is besproken met
PM-ers. Besproken dat naar ouders ook bericht gestuurd dient te worden als reminder
dat deuren gesloten moeten worden (dus bijv. voordeur ook in slot laten vallen)
Documenten besproken. Geen vragen/opmerkingen vanuit OC m.u.v. enkele
spellingsfouten. Medewerkers zijn hierin geschoold.

5. Nieuws vanuit Pedagogisch Medewerkers


Geen inbreng

6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Locatie Leuken


Mogelijkheid voor de kleuters om BSO op IKC plaats te laten vinden

BSO voor kinderen t/m groep 2 vanaf 18 mrt op locatie Leuken i.p.v. bij scouting. Tegen
die tijd ook naar ouders communiceren ter herinnering. Activiteitenaanbod wordt op
beide locaties aangeboden.


Punten die terug dienen te komen in het jaarverslag van 2018

Sandra neemt hierover contact op met Dana. Bestaat een format voor.


Opzet maken voor enquête i.v.m. thema avond, wie wil dit doen?

Voorbeeld enquête niet ontvangen door OC-leden. Sandra toont deze.
Is er bij ouders behoefte aan een themabijeenkomst voor Hoera?
Vanuit school worden vaker activiteiten georganiseerd, dit loopt.
Voorstel om babyspecialistisch werken als thema te doen in najaar. Maar ouders met
kinderen van 0-1,5 jaar hebben wel al informatie hierover ontvangen.
Wordt nog op teruggekomen.
7. Rondvraag
Sandra geeft aan dat de frequentie van de vergaderingen hoog ligt; volgende
vergadering is op 14 mrt. Voorstel is om deze te laten vervallen. Dit is akkoord;
volgende OC vergadering is 9 mei.
Vraag vanuit Anja wat reden was om samen met MR te vergaderen, aangezien
vandaag geen gezamenlijke punten op agenda stonden. Sandra legt uit om
samenwerking te verbeteren, meer zicht te krijgen op dit proces en ons standpunt
hierin te horen. Nog zoekende waar gezamenlijke punten zitten.
Katrien vraagt of kinderen 's avonds geen avondeten meer krijgen? Sandra geeft
aan dat grens bij anderhalf jaar ligt of als kinderen tot na 18:00u blijven.
8. Sluiting en plannen van volgende vergadering
Volgende vergadering 9 mei.

