Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:
Waar:
Aanwezig:

Maandag 8 januari | 19.30 uur |
Hoera Kloosterstraat
Joyce Bouten, Nicole Philipsen, Janneke Absil, Petra Tielen en Inge Hesen (notulist)

1. Opening
2. Verslag 9 oktober 2017
Geen opmerkingen of aanvullingen op notulen vorige vergadering
3. Ontwikkelingen Hoera Helden
a. Ouderportaal: de ervaring met het ouderportaal zijn tot nu toe wisselend. Het portaal
wordt ervaren als een positieve ontwikkeling. Wel zijn er nog punten die ouders als
niet prettig ervaren. Zo is het bijvoorbeeld nu niet duidelijk of berichten door de groep
gelezen zijn. Ook wordt er soms laat of niet gereageerd op berichten die ouders
versturen via het ouderportaal. Verder is er nog onduidelijk wanneer bonusuren wel of
niet kunnen worden ingezet. Hierover zal vanuit Hoera verdere duidelijkheid worden
gegeven.
b. BSO project: de projectmedewerker is gestart om een nieuw aanbod te ontwikkelen
voor de NSO. Dit vind de oudercommissie een positieve ontwikkeling. Hierbij hebben
wij wel de vraag hoe en vooral wanneer naar ouders wordt gecommuniceerd.
Belangrijk bij de communicatie is dat er al zaken concreet zijn, zodat er geen
onnodige onrust ontstaat en direct duidelijk is wat er gaat wijzigen.
c. Ontwikkelingen locatie Kloosterstraat/Liaan: de ontwikkeling van de Liaan en de Pas
ligt vooral in strategische keuzes die nog gemaakt moeten gaan worden door Prisma.
Belangrijk punt vanuit de oudercommissie is, dat op het moment dat er
onrust/onduidelijkheid ontstaat bij ouders er wel communicatie plaats vindt vanuit
Hoera, zodat duidelijk is wat men kan verwachten (bijvoorbeeld dat het een meerjaren
plan is)
4. Wijzingen Wet Kinderopvang
Door Petra is een samenvatting gemaakt van de wijzingen die gaan plaatsvinden binnen het
beleid van Hoera door wijzing in de wetgeving (Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Er worden
vanuit de oudercommissie nog een aantal verhelderingsvragen gesteld. Belangrijkste vraag is hoe
met de eisen vanuit de wetgeving, er wel praktisch invulling aan kan worden gegeven.
Bijvoorbeeld bij het mentorschap voor de 4 tot 12 jarigen. In de toelichting wordt gesproken over
gesprekken met ouders. De vraag is hoe dit kan worden ingevuld, zeker voor kinderen die een
keer in de week gebruik maken van de NSO. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met school.
Daarnaast is het vooral een aanbod vanuit Hoera en kunnen ouders zelf aangegeven of ze
behoefte hebben aan een gesprek.
De oudercommissie kan zich vinden in de wijzingen van het beleid binnen Hoera in het kader van
de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang.
5. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
6. Sluiting
Volgende vergadering: 5 maart 2018

