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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 09-04-2013 
Aanwezig: Brigit, Carmen, Fatima, Maaike, Stefanie, Dion 
Afwezig:  Esther (afgemeld) 
Locatie:  bij Stefanie 
 

Welkom 
De vergadering is op Esther na (heeft zich afgemeld bij Maaike) compleet. Maaike opent de vergadering met de 
mededeling dat er een ambitieuze agenda is en stelt voor te beginnen en te zien of alles ter sprake komt.  
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Welkom 
2. Notulen vorige vergadering/actielijst 
3. Terugblik vorige vergadering 
4. ‘Vierogen’ principe 
5. Nieuw reglement OC 
6. Huisregels bekijken en aanvullen 
7. Foto’s kinderen online 
8. Tarieven KI - 12 weken vakantie of geen vakantie 
9. Wisseling van de groep Drakenheuvel met andere groepen 
10. Rondvraag 

 

Notulen vorige vergadering/actielijst 
De notulen voor de vorige vergadering zijn al per e-mail aangepast en goedgekeurd. De actielijst wordt 
stapsgewijs doorgenomen. Hieronder de opvallendste zaken. Verderop in de notulen de bijgewerkte en 
aangevulde actielijst. Hier enkele punten die aanvulling verdienen:  
#25: Stefanie heeft contact gelegd met Nijkerk per e-mail met excuses voor het mislopen van de vorige afspraak 
en een voorstel om eens samen te komen. 
#29: Er is hier door een vorig OC-lid naar gekeken, maar niemand van de huidige leden weet daar wat van. 
Besloten wordt dit onder het betreffende vergaderpunt verder te bespreken.  
#32: Dit (communicatie Kleine Ikke vs. Ouders) is reeds gecommuniceerd naar Lex en Alex voor de vorige 
vergadering. Eigenlijk is hier niet over gesproken. Stefanie zal dit en andere punten communiceren aan Lex en 
Alex. Dion maakt hiervan een overzicht. (actie Stefanie/Dion) Dit blijft opnieuw agendapunt voor de volgende 
vergadering. (agendapunt) 
#34: Nieuwe leden vermelden op de site is geregeld. Stukje in de nieuwsbrief was beknopt. De poster is af maar 
nog niet gesignaleerd. Hier wordt navraag naar gedaan. (actie Stefanie) 
#35: Esther heeft de informatie omtrent het oude e-mailadres aan Dion doorgestuurd. Hij heeft dit bekeken en 
het hotmail-account blijkt erg beperkt. Er is een nieuw, persoons-ongebonden gmail-account aangemaakt, 
oc.kleine.ikke@gmail.com en dit is getest. Het werkt en de OC stemt er mee in om dit als nieuw e-mailadres te 
gaan gebruiken. Dion communiceert de wijziging naar Kleine Ikke en Carmen zal de gemaakte handleiding voor 
toekomstige OC-leden controleren. Wanneer alle wijzigingen zijn doorgevoerd kan het oude adres afgesloten 
worden. (actie Dion en Carmen) 
#39: De babylijst bij de startgroep is er soms wel soms niet. Er is dus verbetering maar nog niet optimaal. Dit 
wordt weer nagevraagd bij Kleine Ikke. (actie Stefanie) 
#42: Het is de OC nog niet duidelijk wat er inmiddels aan de roulatie van het speelgoed is gedaan. Volgende 
vergadering wordt navraag gedaan. Actiepunt blijft staan. (agendapunt) 
 

Terugblik vorige vergadering 
Maaike biedt excuses aan voor het ontbreken van enkele documenten voor die vergadering. De nieuwe leden 
dachten dat het om reeds lopende zaken ging, maar ze zijn via de oude e-mail verstuurd en hebben niet 
iedereen bereikt. Over het algemeen vond men het een goede vergadering. Toch is er nog onduidelijkheid in het 
communiceren vanuit Lex en Alex, o.a. of het besprokene (bijv. de samenwerking met de Lelie) een mededeling 
betreft of dat de OC om een meewegende reactie gevraagd wordt. Dit valt wederom onder het punt 
‘communicatie’ voor volgende vergadering en wordt door Stefanie aan de heren gecommuniceerd, alsmede het 
nog niet nagekomen communiceren omtrent de samenwerkingsverbanden. (agendapunt en actie Stefanie) 
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Vier ogen principe 
De OC-leden hebben allemaal de documenten omtrent dit onderwerp ontvangen van Alex. Dit zijn echter 
algemene overheidsbrochures met zeer uiteenlopende voorbeelden over dit principe, met enkele notities van 
Kleine Ikke. Heel kort gezegd staat er dat op het kinderdagverblijf overal en altijd een mogelijkheid moet zijn dat 
een volwassen meekijkt. De OC heeft het vertrouwen dat dit op Kleine Ikke mogelijk is en ziet het 
kinderdagverblijf als een transparante omgeving met open deuren.  
Echter, we vragen ons ook af of er reeds een concreet plan is opgesteld (waarop ook de GGD gaat controleren 
en wat naar ouders gecommuniceerd dient te worden, aldus de overheidseisen)? Ook hier is de vraag: wat is de 
rol voor de OC? De OC ziet graag een concrete invulling (plan) van dit principe door Kleine Ikke waarop een 
reactie of advies kan worden gegeven. (actie Kleine Ikke)  
 

Nieuw reglement Oudercommissie 
Dit reglement is bekeken door een oud-OC-lid. De veronderstelling dat dit daarmee afgedaan is blijkt echter 
onjuist. De OC dient een gedeelte zelf te formuleren en algemene punten te beoordelen op toepasbaarheid en 
geschiktheid voor deze specifieke OC. Er wordt besloten dat Brigit, Fatima en Maaike zich hierover buigen en 
zorgen dat dit een week (6 mei) voor de volgende vergadering af is. Dan zal het ter informatie aan de overige 
leden en Lex en Alex worden gestuurd en het kan dan na goedkeuring op de volgende vergadering worden 
vastgelegd. (actie Brigit, Fatima, Maaike) Dion gaat kijken of er een meerjarenplanning kan worden opgesteld 
voor de OC om o.a. het vereiste jaarlijks nakijken van dit reglement te kunnen vastleggen, alsmede het 
bijhouden van uit- en intrede van leden. (actie Dion) 
 

Huisregels bekijken en aanvullen 
De huisregels bleken inderdaad online te staan, maar waren lastig te vinden. De documenten voor zowel de 
b.s.o. en het k.d.v. lijken erg provisorisch in elkaar gezet. Er staan regels voor leidsters, kinderen en ouders door 
elkaar. De categorisering is erg onduidelijk en er ontbreken veel zaken. Carmen en Dion zullen zich hier over 
buigen en een voorstel aan de overige leden en K.I. sturen. Esther wordt gevraagd hier voor de BSO 
opmerkingen bij te plaatsen. Ook dit is af wordt ter inzage verstuurd een week voor de volgende vergadering 
(6mei). Dit kan dan worden besproken op de volgende vergadering. (actie Carmen, Dion, Esther) 
 

Foto’s kinderen online/ Tarieven K.I. - 12 weken vakantie of geen vakantie 
Deze punten worden in overleg met Brigit (inbreng) doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
 

Wisseling groep Drakenheuvel 
Er is over dit punt reeds e-mailcontact geweest met Kleine Ikke en uitleg gegeven. Afgesproken wordt dat Brigit 
dit in de gaten houdt en het wordt besproken op de volgende vergadering. 
 

Rondvraag 
Carmen: 26 april wordt er op verzoek van de aanstaande koning landelijk aandacht besteed aan 
sportevenementen. Er vind op veel plaatsen een ‘gratis ontbijt’ plaats. Carmen vraagt na bij Betty of Kleine Ikke 
hier iets mee doet, op welke groepen, of hulp van de OC gewenst is en zo ja in welke vorm. Enkele leden geven 
aan deze dag mee te kunnen/willen helpen. (actie Carmen) 
Dion: Irritatie over de blauwe schoenhoesjes. Er is gemeld dat het niet meer hoeft. Toch liggen ze er nog, maar 
wat er ligt is allemaal kapot. Wat wil Kleine Ikke? Dit wordt een punt voor in de huisregels. Is er ook een 
mogelijkheid van een portaal met bijv. borstelmat om bij regen droog te staan en inloop van vuil tegen te gaan? 
(agendapunt) 
Maaike: Maaike meldt dat ze zwanger is. Heugelijk nieuws natuurlijk, maar ze geeft ook aan om per 
zomervakantie haar rol als OC-lid en voorzitter neer te leggen. Stefanie vermeld aansluitend dat afhankelijk van 
privé-ontwikkelingen ook zij de OC zal verlaten. Het tijdstip is nog onbekend, maar zal tijdig worden vermeld. 
Esther heeft eerder aangegeven eind van het jaar te stoppen. Ze hebben er dan ook twee jaar op zitten. Er 
wordt opgemerkt dat de OC tijdig op zoek naar nieuwe leden. (agendapunt en actie OC) 
Ter sprake komt nog de uitnodiging van Alex om uitleg te geven over de personeelsplanning en de 
kind/leidsterratio op Kleine Ikke. Esther en Carmen zullen binnenkort hiervoor een afspraak maken. (actie 
Carmen/Esther) 
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Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 14 mei om 20:00 uur op Kleine Ikke.  
De volgende punten zijn als agendapunten genoemd: 

- Communicatie Kleine Ikke naar ouders/OC 
- Reglement Oudercommissie 
- Plan ‘vier ogen principe’ 
- Huisregels 
- Roulatie speelgoed (update) 
- Werving nieuwe leden 
- Wisseling groep Drakenheuvel (update) 
- Hoe gaat het met Kleine Ikke (update) 
- Open Dag 

 
De volgende punten stonden nog als agendapunt genoteerd:  

- Nieuwsbrief (inhoud, richtlijnen) 
- Uitwisseling Nijkerk (update?) 
- Foto’s kinderen online (Brigit) 
- Tarieven Kleine Ikke (Brigit) 

 

Actielijst 
Hieronder alle recente actiepunten in één lijst. Dikgedrukt zijn de punten die nog open staan. In de vorige 
notulen als ‘voltooid’ genoteerde punten worden niet vermeld. 
 

 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

25 Contact leggen met OC Nijkerk OC (Stefanie)  Voltooid Begin april 
2013 

29 Uitzoeken verschillen nieuw 
modelreglement BOINK met het 
huidige regelement 

Esther vraagt na bij 
Wilco hoe het zit 

Januari 2013 Voltooid februari 2013 

30 Overleg met K.I. over plaatsing 
notulen (april) met klacht ouder 
(i.i.g. zonder naam ouder) 

Stefanie  Voltooid 2 februari 
2013 
(per mail) 

31 Opmaken ledenlijst OC voor intern 
gebruik en voor K.I. 

Dion  Voltooid 22 januari 
2013 

32 Voorleggen problemen v.w.b. 
communicatie aan K.I.  

Stefanie Schuift door 
naar 14 mei 

Openstaand  

33 Inventarisatie nieuwe OC-leden 
Marcel en Brigit 

Maaike 26 februari Voltooid 26 februari 
2013 

34 Nieuwe poster, stukje nieuwsbrief en 
nieuwe leden op website K.I. 

Carmen/Maaike  Voltooid februari 2013 

35 Navragen doorsturen e-mails en 
beheer e-mailaccount OC bij Wilco 

Esther/Dion  Voltooid 9 april 2013 

36 Opvragen jaarplanning/activiteiten bij 
K.I. 

Carmen  Voltooid 26 februari 
2013 

37 Opstellen jaarplanning Dion  Voltooid 26 februari 
2013 

38 Aanpassen e-mailadressen in vorige 
notulen 

Dion  Openstaand 1 maart 2013 

39 Navragen om de babylijst bij de 
startgroep te hebben 

Lex-Alex  Openstaand  

40 Huisregels online plaatsen Lex/Alex  Voltooid maart 2013 

41 Huisregels bekijken en aanvullen OC: Dion, Carmen, 
Esther 

6 mei Openstaand  
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42 Verzoek om overzicht houden van 
rouleren speelgoed bij Betty 

Lex/Alex  Openstaand  

43 Bekijken en vaststellen nieuw 
Reglement Oudercommissie 

OC: Maaike, Brigit, 
Fatima 

6 mei Openstaand  

44 Aanvullen jaarverslag met Dag van de 
Leidsters 

Dion  Voltooid 1 maart 2013 

45 Navragen datum 10-minuten 
gesprekken 

Lex/Alex  Openstaand  

46 Doorsturen van informatie ‘vier ogen 
principe’ 

Alex  Voltooid 27 februari 
2013 

47 Bekijken informatie ‘vier ogen 
principe’ + bespreken op vergadering 

OC 9 april Voltooid 9 april 2013 

48 Rangschikken en communiceren 
punten vergadering 9 april aan K.I. 

Dion/Stefanie z.s.m. Openstaand  

49 Vermelden wijziging e-mailadres OC 
aan Kleine Ikke 

Dion z.s.m. Openstaand  

50 Controleren instructie voor 
wijzigingen OC e-mailaccount 

Carmen ? Openstaand  

51 Afsluiten oude e-mailadres OC/via Wilco  Openstaand  

52 Plan uitvoering ‘vier ogen’-principe 
op Kleine Ikke  

Kleine Ikke ? Openstaand  

53 Opstellen meerjarenplanning Dion 14 mei Openstaand  

54 Navragen activiteiten op 26 april en 
evt. rol OC 

Carmen z.s.m. Openstaand  

55 Bepalen werving nieuwe leden OC Tijdig Openstaand  

56 Rouleren Drakenheuvel monitoren Brigit 14 mei Openstaand  

 
 


