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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 02-07-2013 
Aanwezig: Carmen, Esther, Maaike, Dion 
Afwezig:  Fatima, Stefanie 
Locatie:  Bij Maaike 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Werven nieuwe ouders 
2. Opzegtermijn 
3. Nieuws uitwisseling OC Kleine Ikke en ’t Klimrek Nijkerk 
4. Inrichting buitenterrein (Nicolien Bouter) 
5. Terugkerende jaarplanning OC 
6. Nieuwsbrief 

Tijdens de vergadering zijn nog toegevoegd:  
7. Dag van de Leidsters 
8. Vakantieplanning 
9. Actielijst 
10. Afscheid OC-leden 

 

Werven nieuwe ouders 
Brigit is inmiddels gestopt, Stefanie ook, Maaike stopt na de zomervakantie en Ester zodra er nieuwe leden zijn, 
maar feit blijft dat alleen Carmen, Fatima en Dion overblijven als OC-leden. Maaike heeft ouders van de 
reservelijst benaderd. Daniëlle en Mandy zijn nu zwanger en zien het nu niet zitten. Zij blijven wel op de 
reservelijst. Van Marcel en Eva is helaas wederom niets vernomen. De OC gaat uit van geen verdere interesse.  
Om nieuwe ouders te werven worden de volgende acties ondernomen:  

- Er wordt een oproep gedaan in het stukje in de nieuwsbrief van juli. 
- Dion maakt een poster met oproep voor op de groepen. Met Betty wordt overlegd waar deze kunnen 

hangen. (actie Dion) 
- Er wordt via Kleine Ikke een e-mail gestuurd met een oproep. Maaike stuurt het stukje dat in de 

nieuwsbrief komt door aan Dion, Dion regelt de e-mail. (actie Dion en Maaike) 
- Ouders die zich melden worden uitgenodigd voor de vergadering van 9 september. 

 

Opzegtermijn 
Stefanie heeft het punt voor de agenda aangedragen. Er is een geschil tussen de ouders en kinderdagverblijven 
over de opzegtermijn, deze zou volgens ouders 1 maand, volgens kinderdagverblijven 2 maanden moeten zijn. 
Het geschil ligt voor de rechter. Als OC volgen de we situatie, maar we kunnen hierin niets veranderen en 
hebben hier geen zeggenschap over. We volgende ontwikkelingen en zodra er een uitspraak is zullen we 
monitoren hoe deze gehandhaafd en gecontroleerd wordt. 
 

Nieuws uitwisseling OC Kleine Ikke en ’t Klimrek Nijkerk 
Dit punt wordt behandeld door Fatima en Stefanie. Beide zijn afwezig. Omdat Stefanie stopt zal ze alle 
communicatie hierover aan Fatima overdragen. Wordt vervolgd. (agendapunt/actie Stefanie, Fatima) 
 

Inrichting buitenterrein 
Voormalig OC-lid Nicolien heeft een e-mail gestuurd over de karige speelmogelijkheden buiten bij m.n. de 
B.S.O./Reuzenstap. Er is een mailwisseling geweest, waarbij wel gemeld is dat er bij het Kinderdagverblijf 
vernieuwingen zijn aangebracht. Het terrein bij de B.S.O. is echter nog hetzelfde.  
Het terrein is een grasveld met doeltjes en heuvels. Er zijn verder nog geen blijvende voorzieningen. Volgens de 
OC kunnen de kinderen zich er echter wel vermaken (skelters, fietsen, stoepkrijt, natuurtocht) en is er een 
trampoline. Ook weet de OC dat er bij Kleine Ikke nu geen geld is voor investeringen hierin en dat de wens 
bestaat een moestuin/natuurtuin aan te leggen, wellicht i.s.m. de Hortus, maar die ontwikkelingen zijn nog 
gaande. De OC geeft aan graag op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. (actie Dion) 
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Terugkerende jaarplanning OC 
N.a.v. een opmerking in het modelreglement voor de OC over een jaarlijkse controle hiervan is er gesproken 
over een eventuele meerjarenplanning voor de OC, zodat deze zaken niet vergeten worden. Dion heeft hier 
naar gekeken. Het probleem is dat er weinig continuïteit is in de OC. Ouders zijn niet vaak langer dan een paar 
jaar lid. Het is wel handig om enkele zaken vast te leggen, zodat ze op tijd behandeld worden. Dion stelt voor 
om deze punten in de het blanco document waarmee de jaarplanning van de OC wordt gemaakt vast te leggen, 
zodat ze steeds bij het opstellen van de jaarplanning meegenomen worden en geagendeerd kunnen worden. 
Het gaat om nalezen van het modelreglement, bekijken klachtenrapport. Esther noemt in dit kader de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie. Dit wordt agendapunt op de volgende vergadering over hoe dit geregeld is en of de 
OC hier een rapportage van krijgt. Dion voegt deze en evt. later genoemde punten toe aan de opzet voor de 
jaarplanning en hij heeft tevens een checklist gemaakt voor aantreden nieuwe leden. Hij zal kijken of via het e-
mailaccount deze bestanden ook bewaard kunnen worden in Google. (agendapunten en actie Dion)  
 

Nieuwsbrief 
Er is in OC opgemerkt dat de nieuwsbrief erg wisselend wordt ingevuld vanuit de groepen. Sommige schrijven 
leuke anekdotes, waar anderen in een of twee regels iets algemeens melden. De OC heeft natuurlijk geen 
zeggenschap over wat er wel en niet in moet, maar is benieuwd of er afspraken over zijn. Er staan ook 
regelmatig spelfouten in. Omdat het communicatie betreft naar de ouders die ook toegankelijk is op de 
website, zou er wellicht ook een spellingcheck kunnen zijn. Carmen mailt Betty hierover. (actie Carmen) 
 

Dag van de Leidsters 
De Dag van de Leidsters wordt genoemd, omdat deze vrij snel na de ‘zomerstop’ en de eerste vergadering (9 
september) valt, nl. op 19 september. Er worden ideeën aangedragen waarbij de Leidsters een soort High Tea 
wordt aangeboden en kinderen iets knutselen waarbij ze een theezakje geven. Ouders of OC-leden zouden voor 
gebak kunnen zorgen. Carmen oppert ook het maken van een ketting door alle kinderen piepschuim ‘kraal’ mee 
te geven waarvan een ketting kan worden gemaakt. De organisatie moet kosteloos gebeuren omdat de OC geen 
budget heeft. Carmen overlegt met Betty wat er kan en mogelijk is. (actie Carmen) 
 

Vakantieplanning 
Brigit heeft dit ooit genoemd en Esther geeft aan dat de mogelijkheden voor de vakantieweken bij het KDV 0 of 
12 weken is, en bij de BSO 8 of 12. Bij andere kinderdagverblijven is er bij de BSO ook de mogelijkheid om voor 
4 of 5 weken te kiezen. Esther gaat dit aankaarten bij Kleine Ikke en komt hier nog op terug. (actie Esther) 
 

Actielijst 
Op de notulen zijn geen aanvullingen gekomen. Dion loopt ter controle de actielijst na. Onderaan de notulen 
een bijgewerkte versie. Opmerking: punt 45 vraagt Carmen nog na bij Betty. 
 

Afscheid OC-leden 
Vorig jaar is er een afscheidsetentje geweest met de vertrekkende OC-leden. Inmiddels is er weer een aantal 
vertrokken (Nicolien, Brigit) en staan er een paar op het punt weg te gaan. Stefanie is kon er vandaag helaas 
niet bij zijn en stopt per beëindiging van de opvang van haar kinderen, Maaike stopt per 9 september (indien 
fysiek mogelijk) en Esther zodra er nieuwe leden zijn gevonden, maar zeker eind dit jaar. De vraag is: zal Kleine 
Ikke hier aandacht aan besteden of doen we dat zelf? Dion vraagt dit na. (actie Dion) 
 

Rondvraag 
Er zijn geen bijzonderheden voor de rondvraag. 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 9 september om 20:00 uur op Kleine Ikke. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd: 

- Nieuws uitwisseling OC Kleine Ikke en ’t Klimrek Nijkerk 
- Documenten via Google bewaren 
- Risico Inventarisatie Kleine Ikke 
- Update Kleine Ikke: hoe gaat het? 
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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 

45 Navragen datum 10-minuten 
gesprekken 

Lex/Alex - Carmen  Openstaand  

50 Controleren instructie voor 
wijzigingen OC e-mailaccount 

Carmen ? Openstaand  

51 Afsluiten oude e-mailadres OC (Esther)/via 
Wilco 

 Voltooid mei 2013 

55 Bepalen werving nieuwe leden OC Tijdig Voltooid 2 juli 2013 

56 Rouleren Drakenheuvel monitoren Brigit 14 mei Vervallen  

57 Helpen Open Dag 25 mei Fatima, Carmen, 
Dion 

25 mei Voltooid 25 mei 2013 

58 Verwerken aanpassingen huisregels Dion  Voltooid 24 mei 2013 

59 Plaatsen nieuwe huisregels op de site Alex  Voltooid juni 2013 

60 Plaatsen jaarrooster OC op website Dion (versturen) 
Alex (plaatsen) 

 Voltooid mei 2013 

61 
 

Aanpassen en doorsturen reglement 
OC 

Dion  Voltooid 24 mei 2013 

62 Namen reservelijst OC-leden naar 
Alex mailen 

Dion  Voltooid mei 2013 

63 Maken en verspreiden posters 
oproep OC en overleg Betty 

Dion z.s.m. Openstaand  

64 Oproep OC-leden: versturen stukje e-
mail en versturen e-mail  

Maaike, Dion z.s.m.  Openstaand  

65 Nieuws uitwisseling OC Kleine Ikke 
en ’t Klimrek Nijkerk 

Fatima, Stefanie 9 september Openstaand  

66 Bij notulen vragen naar 
ontwikkelingen buitenterrein 

Dion  Openstaand  

67 Jaarplanning/bewaren documenten 
uitzoeken 

Dion  Openstaand  

68 Afspraken/spellingcheck nieuwsbrief 
navragen bij Betty 

Carmen  Openstaand  

69 Overleg Betty over Dag van de 
Leidsters 

Carmen  Openstaand  

70 Vakantieplanning BSO navragen Esther  Openstaand  

71 Navragen afscheid vertrekkende OC-
leden 

Dion  Openstaand  

 
 


