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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 24-09-2013 
Aanwezig: Lex, Alex, Carmen, Esther, Fatima, Mariëlle, Dion 
Afwezig:  Maaike 
Locatie:  Bij Kleine Ikke 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Welkom/introductie nieuwe leden 
2. Notulen/actiepunten vergadering 2 juli 

Waaronder:   Nieuws uitwisseling Nijkerk 
Bewaren documenten Google 
Communicatie Betty (10 minuten gesprekken, nieuwsbrief, eigendomsbakken) 
Dag van de Leidsters 

3. Binnengekomen e-mail over trampoline + vervolg 
4. Tarieven Kleine Ikke 2014 (Lex/Alex) 
5. Update Kleine Ikke: hoe gaat het? 
6. Risico Inventarisatie en Evaluatie; hoe en wat? 
7. Uitjes: vervoer 
8. Rondvraag 

 

Welkom/introductie nieuwe leden 
We verwelkomen Mariëlle Prinsen-Goedegebuure. Na een vervelende tijd bij een ander kinderdagverblijf is ze 
erg blij met Kleine Ikke en wil graag bijdragen door lid te zijn van de OC. Maaike heeft zich inmiddels 
teruggetrokken uit de OC. Overige nieuwe leden hebben zich nog niet gemeld, Dion benadert ze (actie Dion) 
 

Notulen/actiepunten vergadering 2 juli 
De notulen van de vorige vergadering waren per e-mail al goedgekeurd en op de site gezet. De actiepunten 
komen hier en in de volgende punten aan bod. De bijgewerkte actielijst bevindt zich onderaan de notulen. 
 
Nieuws uitwisseling Nijkerk 
Er is e-mailcontact geweest. OC Nijkerk vroeg zich af welk nut een uitwisseling eigenlijk heeft, mede gezien het 
feit dat het al enkele jaren niet lukt om tot een gezamenlijke afspraak te komen. Het oorspronkelijke doel 
(startende OC, bij elkaar in de ‘keuken’ kijken) is niet meer van toepassing omdat de OC van Kleine Ikke de boel 
op de rit heeft. Afgesproken wordt dat er inderdaad geen noodzaak is en een uitwisseling uitblijft. E-mail 
contact is er dus wel. Fatima zal dit communiceren naar Nijkerk. (actie Fatima) 
 
Bewaren documenten Google 
Dion heeft het e-mail-account van de OC uitgebreid met een Google ‘Drive’. Dit is een soort ‘cloud’, een plek 
waar bestanden langdurig kunnen worden bewaard. Dit werkt en is toegankelijk voor OC-leden, niet voor Kleine 
Ikke vanwege de link naar het e-mailaccount. Op verzoek is e.e.a. natuurlijk wel te delen. Carmen heeft de 
handleidingen getest en deze werken goed, zodat alle leden makkelijk hiermee kunnen werken. 
 
Communicatie Betty 
Carmen heeft met Betty gesproken: 

- 10 minuten gesprekken: Deze vinden plaats in november en worden beter gecommuniceerd. 
Aanvullende is er ook 31 oktober een ouderavond over leren in het verkeer voor kinderen. 

- Nieuwsbrief: Stukjes mogen de leidsters vrij invullen. Spellingcheck gebeurt bij de administratie. 
- Eigendomsbakken: Dit is ook voor de leidsters een probleem. Boeklon was geopperd, maar is 

vanwege minder bakken dan kinderen op sommige groepen geen optie. Geplastificeerde 
naamkaartjes met klittenband lijkt praktischer: bij dubbel gebruik kunnen de kaartjes gemakkelijk 
gewisseld worden. Carmen maakt een voorbeeld naamkaart (naar naamkaartjes OC-leden op 
Open Dag) en communiceert dit naar Betty. (actie Carmen) 

- Dag van Leidster: Goed verlopen, initiatief OC werd gewaardeerd, leuke reacties op facebook. 
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E-mail over trampoline + vervolg 
De trampoline is een klein formaat, via een leuke deal aangeschaft en heeft geen net. Hij staat op het grasveld, 
kan door de harde grond niet worden ingegraven en aanschaf van een net is kostbaar. Het 1-kind-tegelijk beleid 
is van kracht en leidsters houden het in de gaten. Het spelen buiten heeft nog steeds de aandacht, ook de 
trampoline, maar financiële middelen zijn beperkt. Wordt vervolgd. (agendapunt) 
 

Tarieven Kleine Ikke 2014 
De tarieven van Kleine Ikke zijn opnieuw bekeken en her en der aangepast. Er is een logischer structuur in 
aangebracht en enkele bedragen zijn aangepast. De OC is positief over de wijzigingen. Er zijn een paar vragen:  

- Is er voorschoolse opvang mogelijk? Nee, dat is te duur. 
- Is het mogelijk om 40 schoolweken en 4 weken vakantie als product aan te bieden? Alex gaat dit 

narekenen, Lex en Alex bekijken dit en komen erop terug. (agendapunt, actie Alex/Lex) Overigens 
is 40 weken + flexibel contract voor overige perioden wel mogelijk; Alex benadrukt dat overleg 
voor persoonlijke situaties mogelijk is, wordt ook benadrukt in nieuwe folder/prijslijst. 

Verder geldt vanaf 2014 dat uren buiten het contract per kwartaal aan de belasting moeten worden opgegeven 
om in aanmerking te komen voor toeslagen. Kleine Ikke zal dit ook communiceren naar klanten. (actie Lex/Alex) 
 

Update Kleine Ikke 
Het is nog steeds moeizaam, in de branche gaat het slecht, en ook Kleine Ikke heeft het moeilijk. Het lukt wel 
het hoofd boven water te houden door scherp naar personeelscontracten te kijken. Vanuit de Hortus zijn wel 
nieuwe klanten naar de BSO gekomen. 1 oktober verhuist De Hortus in zijn geheel naar Kleine Ikke. Alle 
materialen en vrijwilligers zullen dan op deze locatie zijn. 
Ook wordt er gewerkt aan bedrijfsarrangementen zodat het voor werknemers interessant wordt om klant te 
worden bij Kleine Ikke tegen een aantrekkelijk tarief.  
 

Risico inventarisatie en evaluatie 
De OC vroeg zich af hoe dit bij Kleine Ikke geregeld is. Alex licht toe dat hier wordt zeer zorgvuldig mee 
omgegaan. Er worden knelpunten op gebied van ARBO, Gezondheid/Hygiëne, Veiligheid, Personeel bekeken. De 
GGD controleert dat, het wordt uitgebreid gedocumenteerd is voor wie dat wil inzichtelijk bij Kleine Ikke. 
 

Uitjes: vervoer 
Dion geeft aan dat er een aantal keer een uitje is geweest (zandverstuiving, Hans en Grietje), wat natuurlijk 
ontzettend leuk is. Ouders werden echter niet correct op de hoogte gebracht en het vervoer voor de kinderen 
was niet afdoende (ouders werd gevraagd of het goed was dat een kind niet op het juiste zitje, maar een 
verhoger werd gezet). Lex geeft aan dat deze onveilige situaties niet kunnen en niet meer voor mogen komen. 
 

Rondvraag 
Carmen:  Komt er een attentie voor Maaike vanuit de OC? Ja, wordt de volgende vergadering geregeld.  

Hoe gaat het met Sinterklaas? Komt op 5 december. Carmen contact Betty over hulp door OC 
(agendapunt en actie Carmen) 
Carmen maakt een opzet voor een stukje in de laatste nieuwsbrief. (actie Carmen)  

Mariëlle:  Sportvereniging Olympia Harderwijk zou iets met gastlessen willen doen. Lex nodigt uit tot 
een gesprek. 

 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 15 oktober om 20:00 uur bij Dion. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd: 

- Sinterklaas 
- Taakverdeling OC 
- Stukje nieuwsbrief 
- Afscheid oud OC-leden 

Voor de gezamenlijke vergadering staan op de agenda:  
- Update Kleine Ikke: hoe gaat het? 
- Spelen buiten/trampoline (update) 
- Mogelijkheid 40 weken+4 vakantieweken 
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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  Voltooid 24 september 
(in november) 

50 Controleren instructie voor 
wijzigingen OC e-mailaccount 

Carmen ? Voltooid 24 september 
 

63 Maken en verspreiden posters oproep 
OC en overleg Betty 

Dion z.s.m. Voltooid Juli 

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

Maaike, Dion z.s.m.  Voltooid Juli  

65 Nieuws uitwisseling OC Kleine Ikke en 
’t Klimrek Nijkerk 

Fatima, Stefanie 9 september Voltooid 24 september 

66 Bij notulen vragen naar 
ontwikkelingen buitenterrein 

Dion  Voltooid  

67 Jaarplanning/bewaren documenten 
uitzoeken 

Dion  Voltooid  

68 Afspraken/spellingcheck nieuwsbrief 
navragen bij Betty 

Carmen  Voltooid  

69 Overleg Betty over Dag van de 
Leidsters 

Carmen  Voltooid  

70 Vakantieplanning BSO navragen Esther  Voltooid Agendapunt 
november 

71 Navragen afscheid vertrekkende OC-
leden 

Dion  Openstaand  

72 Benaderen potentiële nieuwe leden Dion z.s.m. Openstaand  

73 Communiceren afzien van 
uitwisseling naar Nijkerk 

Fatima  Openstaand  

74 Ontwerp naamkaartjes en overleg 
Betty 

Carmen  Openstaand  

75 Mogelijkheid 40 weken + 4 vakantie 
narekenen/bespreken 

Alex/Lex  Openstaand  

76 Communiceren nieuwe 
belastingregels kwartaalopgave 

Alex/Lex  Openstaand  

77 Contact met Betty over Sint en rol 
OC 

Carmen  Openstaand  

78 Opzet stukje nieuwsbrief Carmen Voor 
herfstvak 

Openstaand  

 
 


