Notulen oudercommissie Hupsakee 12-11-2018
Aanwezig: Sabrina, Nadine, Roxanne, Cecile, Claudia, Debby, Lydia en Lisette
Agenda
Welkom.
Pedagogisch coach toelichting
Claudia is gestart met de opleiding, maar deze valt tegen qua opzet. Ze blijft voorlopig wel
doorgaan. Er is een extern pedagogisch coach (Marjon Bürer) aangetrokken om voorlopig de
verplichte coachingsuren in te vullen. Daarnaast zal zij ook de VVE herhaling en de toekomstige
verplichte aanvullende scholing voor pedagogisch medewerkers voor het werken met baby's

(0 jarigen) voor Hupsakee gaan verzorgen.
Nieuwe versie / huisstijl pedagogisch beleidsplan en informatiegids
Deze is op Onedrive gezet. De oude zal in overleg verwijderd worden na de vergadering.
Inhoudelijk moet het nog aangepast worden aan de nieuwe afspraken.
Huishoudelijk reglement OC en reglement OC
Eventueel aanpassen /wijzigen waar nodig (staat op Onedrive). De leden zullen ernaar kijken. Punt
wordt volgende vergadering verder opgepakt. Claudia zal een nieuwe link voor Onedrive sturen
aan iedereen, want bij niet iedereen lukt het om er meteen in te komen.
Prijsverhoging
Akkoord met de prijsverhoging. Goed toegelicht, dank hiervoor. Suggestie: misschien meteen de
luiers aanbieden ter service tegen betaling. De meningen hierover zijn verdeeld. De melk is
inbegrepen voor baby’s, maar die eten in het begin nog geen fruit, bijvoorbeeld. Luiers worden
door veel kinderen gebruikt, maar als ze zindelijk worden, veel minder. Ook wil niet iedereen
gebruik maken van dezelfde soort luiers. Claudia en Debby vinden het goed als de OC informeert
bij ouders of hier behoefte aan is, wat hen betreft heeft dit punt nog geen prioriteit.
Vacature pedagogisch medewerkster
I.v.m. flexibiliteit is deze vacature uitgezet in de Gulp en Geul en op de website en Facebook. Er
zijn nog geen reacties op gekomen. Stagiaires uit het verleden komen niet direct in aanmerking.
Misschien is het wat om bijvoorbeeld een gastcollege te geven bij een opleiding om voor de
toekomst de betrokken en geïnteresseerde mensen eruit te kunnen pikken en een streepje voor te
hebben qua interesse van de stagiaires.
Kinderaantal Bubbelkes
Er zijn nu 4 soms 5 baby’s (kinderen tot 1 jaar) bij de Bubbelkes. Claudia en Debby maken gebruik
van de wettelijke rekentool (1Ratio) die uitrekent hoeveel leidsters er ingezet moeten worden bij
bijvoorbeeld 4 baby’s en 9 kinderen ouder dan 1 jaar. Dit in verband met de nieuwe regeling
maximaal 3 baby’s op 1 leidster.
Stopcontacten
Geen zichtbare beveiliging op sommige lage stopcontacten. Klopt, deze zijn beveiligd van
binnenuit.
Opmerkingen m.b.t. Boink
Wanneer worden de medewerkers getest op de taalvaardigheid? Dit moet nog ingepland worden.
In 2023 moet hieraan zijn voldaan.
Ouder worden bij Hupsakee
Wordt er bij doorschuiven van Bubbelkes naar Druppelkes ook gekeken naar ontwikkeling van
kinderen of alleen naar de leeftijd? Beiden worden in acht genomen. Is er een apart ‘programma’
of ‘aanbod’ voor de verschillende leeftijdsgroepen in een groep? Soms gaan oudere kinderen uit

verveling de boel verstieren. Hier is zeker aandacht voor en je kunt natuurlijk niet alles
ondervangen. De ene dag gaat beter dan de andere dag.
WVTTK
Kunnen ouders iets bijdragen in bijvoorbeeld schoonmaak van speelgoed? Dat wordt maandelijks
gedaan en gaat heel soepel. Verder komen de gezinnen van Claudia en Debby 2 keer per jaar
helpen om schoon te maken. Het is goed zoals het nu is, hulp is niet nodig, bedankt voor het
aanbod.
Is het de bedoeling dat we als OC weer eens een ouderavond organiseren? Is in het verleden wel
gedaan, de opkomst werd steeds minder, dus als je dit wil oppakken dan eerst interesse polsen bij
de ouders.
Lisette heeft besloten om na 2 jaar in maart te stoppen met de OC. De volgende vergadering zal zij
afscheid nemen.
Vergadering wordt afgesloten. De volgende vergadering is op 11 maart om 20:00 uur.

