Notulen Oudercommissie Hoera Helden
Wanneer:

maandag 18 Januari 2021 | 20.00uur

Waar:

Via Teams

Aanwezig:

Inge Hesen, Marloes Teeuwen, Luuk van Langen, Leontien Verhaegh en Joyce Peeters

1. Opening
Welkom Luuk van Langen, nieuwe clustermanager Hoera Helden.
2. Verslag 16 november 2020
Enkele aanpassingen in verslag door Inge.
3. Nieuwe clusterindeling
Schuift door vanwege lockdown, behalve wisseling Inge en Luuk.
4. Veiligheid en Gezondheid
Er is een verbetering in communicatie geconstateerd, tijdens laatste lockdown, naar ouders
toe.
Hoeveel kinderen zijn er afgelopen lockdown naar opvang gebracht?
Kloosterstraat: 75% van de kinderen
De Liaan: 20% van de kinderen
Leden van commissie vinden dit veel. Inge benoemd hierbij dat dit kinderen zijn waarvan
ouders de opvang niet geregeld krijgen, een cruciaal beroep hebben of waar de kinderen in
een kwetsbare thuissituatie zitten. Personale bezetting op Kloosterstraat is 100%, hierdoor
hebben medewerkers meer lucht/ruimte op minder kinderen.
Flexibele opvang, hoe deze aanvragen als plots alles weer open is? Op dit moment nog niet
intern besproken, wordt van week tot week bekeken.
5. Ontwikkelingen 2021
a. Verbouwplannen locatie Kloosterstraat
Op 4 en 5 maart vindt verhuizing van Kloosterstraat naar Liaan plaats. Extra hulp met
verhuizen en plaatsen van het (nieuwe) meubilair van meubelleverancier.
Op dit moment is er nog geen oplossing hoe deze twee dagen eruit komen te zien op de
dagopvang, waar worden de kinderen opgevangen? Er zijn wel al ideeën maar dit hangt af
van het verloop van Covid. Wellicht is de zaterdag een optie of ouders vragen?
Aanpassingen De Pas zijn begonnen. In de carnavalsvakantie wordt hier nieuwe
vloerbedekking gelegd.
Hoe hier de kinderen op voorbereiden: nieuwe locatie al een keer bezoeken of filmpjes laten
maken op nieuwe locatie. Ook voor ouders een filmpje maken waar het gebouw te betreden
etc.

Op 8 maart gaat locatie Kloosterstraat dicht.
b. Uitbreiding locatie Liaan
29 januari: bouwhekken om huidige units
In week 2 starten met grondwerkzaamheden
In carnavalsvakantie worden de units geplaatst daarna volgt inrichting en tuin (afwerking).
6. Rondvraag
Bedankt Hoera namens alle leden van de oudercommissie voor de attentie. Ook namens
klusjesman.
Inge woont vandaag voor laatste keer de vergadering bij, Veel succes Inge!
Volgende vergadering: 22 maart 20.00uur via Teams.

