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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 26-11-2013 
Aanwezig: Alex, Fatima, Lex, Mariëlle, Norbert, Dion 
Afwezig:  Carmen, Esther  
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Welkom 
2. Notulen/actielijst vergadering 15 oktober 
3. OC-reglement: akkoord en ondertekenen (Lex/Alex) 
4. Update Kleine Ikke: hoe gaat het? 
5. Sint en Kerstmarkt: rol OC 
6. Jaarplanning 2014 (Dion) 
7. 10 minuten gesprekken (Mariëlle) 
8. Vervoer uitjes 
9. Rondvraag 

 

Welkom 
Voor deze vergadering heeft Carmen zich afgemeld vanwege een vergadering op haar toekomstige werkplek. 
Esther haar oppas zei af en zij is daardoor helaas ook afwezig op wat haar laatste vergadering zou zijn.  
 

Notulen/actielijst vergadering 15 oktober  
De notulen zijn reeds per e-mail goedgekeurd en staan inmiddels ook op de site. De actielijst is bijgewerkt en 
staat onderaan deze notulen. Enkele opmerkingen bij de actiepunten:  

- 74) Naamkaartjes bakken: aanvulling van Lex dat de BSO en Reuzenstap nieuwe kapstokken krijgen en 
rugzakjes met Kleine Ikke logo. De bakken gaan hier dus verdwijnen. De naamkaartjes zijn gesignaleerd 
op kantoor en zijn nog van toepassing op de jonge groepen van het KDV. 

- 75) Berekening 40 opvang/4 weken vakantie: Alex licht toe dat met de nieuwe tarieven de verschillen 
zo klein zijn dat deze optie niet wordt toegevoegd. Bovendien is het qua planning onhandig: welke vier 
weken neemt men?  

- 76) Communiceren nieuwe belastingregels: In de e-mail bij de facturen van vorige maand is dit 
genoemd, alleen zat hier een coderingsfout in. Toch hebben veel mensen dit gelezen. Het staat 
inmiddels op de website, volgt bij de volgende facturen en er komt in december nog een aparte e-mail. 

 

OC-reglement 
Het reglement is na enkele herzieningen al enige tijd klaar. Bij dezen wordt het ondertekend door de aanwezige 
leden. Carmen moet dit nog ondertekenen op kantoor. Zodra dit gebeurt is krijgt Dion het OC exemplaar en zal 
dit scannen en documenteren op het Google account. (actie Carmen/Dion) 
 

Update Kleine Ikke: hoe gaat het? 
De situatie van Kleine Ikke is redelijk stabiel maar vereist nog, bedrijfseconomische, aandacht. De branche en 
ook Kleine Ikke heeft het nog steeds zwaar. Zorgdat zit echter goed op de plek binnen het gebouw, evenals De 
Hortus. De Lelie is bezig met tuin onderhoud. De B.S.O. groeit wat en qua leidsters is het team ook redelijk 
stabiel nu, wat voor de dames zelf ook prettig is. Vanuit de OC wordt opgemerkt dat de leidsters zo 
professioneel en positief blijven, ondanks de ontslagen en onzekerheid. 
 

Sint en Kerstmarkt: rol OC 
Sint 
Dion zal foto’s maken en probeert of Ingrid er om 15:00 uur kan zijn om te schminken. Norbert kan er ook rond 
die tijd zijn om te helpen. Dion communiceert naar Marlies. (actie Dion) 
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Kerstmarkt 
Er komt een kraam met materiaal van Kleine Ikke en folders. De leidsters maken nog iets om aan de kinderen 
mee te kunnen geven. De kraam wordt bemand door leden van het team van Kleine Ikke en het verzoek is of er 
ook 1 of 2 OC-leden willen meehelpen. Afgesproken wordt dat de OC onderling bekijkt wie er mee kunnen 
doen. (actie OC)  
 

Jaarplanning 
Dion heeft een opzet gemaakt voor de jaarplanning voor 2014. Het verzoek is of de vergaderingen met Kleine 
Ikke om 19:30 kunnen beginnen. Voor de aanwezige leden is dat geen probleem. Fatima vraagt of de 
vergaderingen op een andere dag –donderdag- zouden kunnen. Voor de OC-leden is dat geen probleem. De 
heren schikt het beter op dinsdag. Afgesproken wordt dat de gezamenlijke vergaderingen worden gehouden op 
dinsdag om 19:30 uur bij Kleine Ikke. Als Carmen akkoord kan gaan, gaan de OC-vergaderingen naar donderdag, 
nog af te spreken 19:30 of 20:00 uur. De vergadering van 14 januari staat nog even ter discussie. Dion 
communiceert hier nog over. (actie Dion) 
 

10 minuten gesprekken 
Punt ingebracht door Mariëlle maar riep ook vragen op bij andere OC-leden. De avonden voor de 10-minuten 
gesprekken waren per groep gepland, er was onduidelijkheid over hoe het geregeld is voor de leidsters (eigen 
tijd?) en de vraag is er of er niet iets centraal geregeld kan worden. Lex geeft aan dat ze een week hebben 
aangewezen waarin leidsters het zelf voor de eigen groep konden plannen, om ook hen vrijheid hierin te geven. 
E.e.a. zorgt echter voor onduidelijkheid en ongemak (o.a. bij ouders met meer kinderen, waarvan de 
gesprekken niet op 1 moment konden plaatsvinden). Veel ouders hebben zich ook niet opgegeven, deels 
vanwege geen interesse/gewoonte (zoals bij basisschool), maar wellicht ook door weinig communicatie. Er 
worden enige voorstellen gedaan, waaronder bijvoorbeeld 1 of 2 avonden plannen waarop alle gesprekken 
plaatsvinden. Logistiek blijven er dan problemen.  
 
Een optie die het overwegen waard is, is om de 10 minuten gesprekken te koppelen aan de leeftijd. Wanneer 
een kind 1, 2 of 3 jaar oud wordt, zouden ouders uitgenodigd worden voor een 10-minutengesprek met 1 (of 
indien mogelijk, 2) van de leidsters. Om genoeg ogen op de groep te hebben dient dit gepland te worden op 
een rustig moment (niet op een piek van wegbrengen/ophalen) in overleg met de ouders. De leidsters en 
ouders hoeven zo niet een avond apart naar Kleine Ikke en de gesprekken worden zo ruim verspreid over het 
jaar. De observatielijsten kunnen overigens als handvat dienen bij het gesprek, zoals ze dat nu al zijn.  
10 minuten gesprekken op de B.S.O. staan hier nog buiten. Deze kinderen hebben dat op school ook al. Wellicht 
is het mogelijk om hier aan te geven dat ouders op verzoek een 10 minuten gesprek kunnen hebben. Lex en 
Alex gaan de mogelijkheden bekijken/voorleggen aan het team. (actie Lex/Alex) 
 

Vervoer uitjes 
Na dit punt uit de vorige vergadering is er met de leidsters gesproken en afgesproken dat uitjes alleen kunnen 
indien er aan alle veiligheidsregels omtrent stoeltjes voldaan kan worden. Wanneer er een uitje gepland wordt, 
kunnen de leidsters van tevoren met ouders overleggen zodat er evt. een stoeltje kan worden achter gelaten. 
Inmiddels zijn er 28 zittingverhogers, zodat alle kinderen van de B.S.O. veilig in de taxi’s kunnen. Voor kinderen 
van 13 tot 18 kilo is een kinderautostoeltje verplicht, een zittingverhoger voldoet niet. Een idee is om in de 
nieuwsbrief een oproep te doen als mensen deze weg doen/over hebben, deze aan Kleine Ikke te schenken. 
(actie Lex/Alex) 
 

Rondvraag 
Dion:  - Maakt een datumprikker voor het etentje. Dit zal in januari zijn, om 18:45 uur bij Mamta op een nog 
nader te specificeren dag.  
 - Er moet een nieuwe poster komen en de samenstelling van de OC lijkt nu stabiel. Alle leden worden 
verzocht een stukje te schrijven of (indien nodig) te herzien en dit incl. foto aan te leveren.  
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Volgende vergadering 
De volgende vergadering is vooralsnog op 14 januari om 20:00 uur bij een OC-lid. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd: 

- Notulen/actielijst vergadering 26 november 
- Jaarplanning 2014 
- Taakverdeling OC 
- Poster OC 

 

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 

73 Communiceren afzien van 
uitwisseling naar Nijkerk 

Fatima  Voltooid  

74 Ontwerp naamkaartjes en overleg 
Betty/administratie K.I. 

Carmen  Voltooid  

75 Mogelijkheid 40 weken + 4 vakantie 
narekenen/bespreken 

Alex/Lex  Voltooid  

76 Communiceren nieuwe 
belastingregels kwartaalopgave 

Alex/Lex  Voltooid  

77 Contact met Betty over Sint en rol OC Carmen  Voltooid  

78 Opzet stukje nieuwsbrief Carmen Voor 
herfstvak 

Voltooid  

79 Wim van den Berg mailen en 
ledenwerfblaadjes weghalen 

Dion  Voltooid  

80 Communiceren ideeën Sint Carmen  Voltooid  

81 Communiceren ideeën Kerstmarkt  Dion  Voltooid  

82 Stukje nieuwsbrief Carmen  Voltooid  

83 Checklist nieuwe leden doorsturen Dion  Voltooid  

84 Doorgeven punten rondvraag aan KI Dion  Voltooid  

85 OC reglement 
tekenen/documenteren 

Carmen/Dion z.s.m. Openstaand  

86 Doorgeven wie helpen met Sint aan 
Marlies 

Dion z.s.m. Openstaand  

87 Meehelpen kerstmarkt/tijd verdelen OC z.s.m. voor 
14-12 

Openstaand  

88 Communiceren jaarplanning 
wijzigingen 

Dion  Openstaand  

89 Oproep kinderautostoeltjes in 
nieuwsbrief 

Lex/Alex  Openstaand  

 


