
 

 

Verslag oudercommissie 23-11-2017 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig; Frans van Kruining, Katja Weltens, Marlies Wilschut (vslg), Helen Lokshin 

Afwezig; - 

Opening welkom 

1. Verslag vorig overleg 

Verslag is vastgesteld. 

2. Agenda vaststellen/maken  

3. Nieuwe OC-leden werven (GGD opmerking meenemen) 

Er zou nog een aanvulling mogen komen binnen de oudercie. Frans stuurt een mail 

aan alle ouders met een oproep voor deelname aan de commissie. 

4. Stand van zaken: 

a. Nieuwe website, 

• De site ziet er fantastisch uit!  Het stukje tekst over de oudercommissie 

wordt door Marlies nagekeken en evt wijzigingen kunnen aan Diana 

worden doorgegeven. Afgesproken wordt dat de notulen van het 

overleg doorgestuurd worden door Frans naar Diana om deze te 

publiceren op de website. 

b. personeel, 

• Op zoek naar en werving vervangers 

Nieuwe vervangers zijn Femke Kriens en Atina Schellen, mogelijk ook 

Roland Droge (voor het struinen, hij is namelijk boswachter!) 

Sanda als groepshulp en chauffeur 

• Ouder-wordend team, wensen/invullingen en beleid 

Sommige mensen geven aan te willen doorontwikkelen en niet alleen 

maar de uren binnen de groep draaien. Binnen het team wordt gekeken 

naar mogelijkheden om minder uren op de groep in te zetten, maar 

bijvoorbeeld meer de pr-activiteiten of roosters maken oid.  Zodoende 

komen er steeds meer uurtjes vrij voor de nieuwkomers. 

 

c. GGD controle en aandachtspunten, 



• Meldcode en ‘veilig thuis’; deze is geregistreerd en bekend bij 

iedereen. 

• Gezamenlijk gebruik voordeur en boven-toilet; het gebruik van het 

sleutelkastje met code is akkoord.  Afgesproken is dat het toilet boven 

ieder kwartier even gecontroleerd wordt door de leiding. 

• Ventilatie in huis; was akkoord. 

• Ouders in oudercommissie, juiste verdeling is op orde. 

d. Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK),  

Er moet voor 1-1-18 nagedacht worden over het rooster, het mentorschap, de 

registratie van het pedagogisch beleid (volgsysteem van de kinderen). 

Wellicht is het een idee om bv jaarlijks een korte mail te maken met de 

observaties van het afgelopen jaar en dit te koppelen aan het evt 10 

minutengesprekje. 

e. Nieuwe tarieven zijn besproken en worden doorgevoerd. 

f. Nieuwe activiteitenopvang, 

• Biken op donderdag; dit is inmiddels een redelijk vast groepje kinderen 

dat hieraan deelneemt. Deelnemende kinderen krijgen vanuit de bso 

goede materialen ter bescherming tijdens het biken. 

• Inventarisatie nieuwe popgroep op maandag of dinsdag door Jop; 

Jop wil graag starten met een nieuwe groep zodra er genoeg leden 

gevonden zijn. 

g. Winterfeest vindt plaats op 19 januari 2018,  

• voorbereiding moeten nog starten. Het thema wordt Alice in 

Wonderland. Wellicht is er ouderhulp welkom. Ook wordt er 

nagedacht over de locatie t Huis hiervoor. 

h. Social media; indien ouders niet willen dat kinderen niet op foto’s of filmpjes 

worden gezet op social media, kunnen zij dat aangeven bij de bso.  

 

5. Rondvraag; hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 


