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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 14 oktober 2014, 19:30 uur. 
Aanwezig: Adriana, Alex, Carmen, Daniëlle, Dion, Lex, Mariëlle 
Afwezig:  Linda, Saskia  
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen/actiepunten vergadering 9 september     ( 5 min) 

 Website Kleine Ikke en Twitter/Facebook      (10 min) 

 Update Kleine Ikke        (10 min) 

 GGD rapport BSO         (10 min) 

 Provinciale Klachtenkamer       (10 min) 

 Vooraankondiging ouderavond i.v.m. Boekstart     (10 min) 

 Verzoek leidsters i.v.m. 10-minuten-gesprekken     (10 min) 

 Sinterklaas         (10 min) 

 Kerstmarkt         ( 5 min) 

 Rondvraag         (10 min)  
 

Notulen/actiepunten vergadering 9 september 
De notulen zijn inmiddels goedgekeurd en staan op de website. Bij de actiepunten:  

- 7) De vorige eigenaar van Kleine Ikke is reeds enkele keren benaderd om de oude Facebookpagina van 
Kleine Ikke te verwijderen, maar tot op heden zonder succes. Dit is nogmaals verzocht, maar kans op 
succes is klein. De juiste Facebook pagina is inmiddels via een duidelijk zichtbare link op de website te 
vinden en komt ook in de volgende nieuwsbrief.  

- 10) Folders geven weinig respons en zijn relatief duur. Kleine Ikke kiest andere middelen ter promotie.  
 

Website Kleine Ikke/Twitter/Facebook 
Drie communicatiemiddelen onder loep deze vergadering:  
Facebook: zie hierboven onder ‘Notulen/actiepunten vergadering 9 september’ 
Twitter: Kleine Ikke heeft hier weinig affiniteit mee en zal hier niet mee gaan werken.  
Website: n.a.v. opmerkingen van de OC is de navigatie van de website gewijzigd en eenvoudiger geworden en 
de website is enigszins geactualiseerd. Op het programma staan nog (actie Alex/OC/Dion):  

- Dagplanning van het KDV vermelden. 
- Vermelden van het volgen van de methode ‘Uk en Puk’ op Reuzenstap. 
- Uitbreiden met foto’s van verschillende pagina’s. Dion wil wel helpen. 

 

GGD rapport BSO 
Opnieuw een erg positief rapport van de GGD voor de BSO, terug te vinden op de website. 
 

Provinciale Klachtenkamer 
Kleine Ikke was aangesloten bij de SKK klachtenkamer, maar heeft een switch gemaakt naar de Provinciale 
Klachtenkamer. In de toekomst is lidmaatschap hiervan verplicht en vanwege kostenbesparingen heeft Kleine 
Ikke de stap reeds genomen. De procedure blijft hetzelfde, het adres verandert alleen. T.z.t. wordt dit via de 
website geregeld middels een nieuwe link.  
 

Vooraankondiging ouderavond i.v.m. Boekstart 
Er wordt –in navolging van de aanvang van het programma Boekstart op Kleine Ikke- met de bibliotheek 
samengewerkt aan een ouderavond over Boekstart. Naar verwachting zal dit half november plaatsvinden. 
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Verzoek leidsters i.v.m. 10-minuten gesprekken 
Vanwege de gebruikelijke drukte in de laatste maanden van het jaar vanwege Sint en Kerst hebben de leidsters 
verzocht om de 10-minuten gesprekken te verplaatsen naar februari, omdat dit normaliter een rustiger tijd is. 
Er wordt gevraagd naar de opinie van de OC. Deze ziet hierin geen enkel bezwaar en stemt in met het verzoek. 
 

Sinterklaas 
De voorstellen van de OC zijn positief gevallen in het team. Er wordt afgesproken om met de organisatie van 
Sinterklaas en een delegatie van de OC om de tafel te zitten om dit uit te werken. Lex zal de dames verzoeken 
contact op te nemen met de OC. (actie Lex) 
 

Kerstmarkt 
Kleine Ikke zal, gezien het matige succes van het vorige jaar, niet deelnemen aan de wijkkerstmarkt.  
 

Update Kleine Ikke 
Kleine Ikke heeft een groei doorgemaakt de afgelopen maanden. Hierdoor zijn de vooruitzichten voorzichtig 
positief. Feit blijft dat de branche en de situatie in de wereld momenteel erg onzeker zijn.  
 

Rondvraag 
Carmen vraagt zich af hoe het zat met een opzet voor de ouderbetrokkenheid. Zij zal hier een format 
(voorbeeld van school) van doorsturen en dit zal bij Kleine Ikke naar de situatie van het KDV/BSO worden 
aangepast. (actie Carmen) 
Lex geeft aan dat hij wil kijken of de leverancier van o.a. speelgoed voor Kleine Ikke ook voor ouders kan leveren 
met een korting. Wordt vervolgd. 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 25 november om 20:00 uur bij een van de leden. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 14-10-2014 
- Sinterklaas 

 

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 

90 Oproep kinderautostoeltjes in 
nieuwsbrief 

Lex/Alex  Openstaand  

2 Samenstellen nieuwe OC poster Dion/Linda  Openstaand  

3 Foto sturen aan Dion tbv poster Alle OC-leden  Openstaand  

5 Bijwerken notulen 8 juli Dion  Voltooid  

6 Format, e-mail, harten Dag van de 
Leidsters 

Carmen, Dion, 
Daniëlle 

 Voltooid  

7 Checken facebook pagina KI Daniëlle  Voltooid  

8 Aanleveren tips/opmerkingen 
website Kleine Ikke 

Allen  Voltooid  

9 Bundelen punten voor Sint en 
voorleggen aan Kleine Ikke 

Dion  Voltooid  

10 Navragen reclame Kleine Ikke bij 
verloskundige praktijk 

Saskia  Voltooid  
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11 Navragen Twitter account Kleine Ikke Daniëlle  Voltooid  

12 Aanpassen website en uitbreiden 
met foto’s  

Alex/Dion/OC  Openstaand  

13 Team vragen contact met OC te 
leggen ivm Sinterklaas 

Lex  Openstaand  

14 Doorsturen format ouder 
betrokkenheid 

Carmen  Openstaand  

 


