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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Woensdag 25 februari 2015, 18:00 uur. 
Aanwezig: Adriana, Alex, Carmen, Daniëlle, Dion, Lex, Mariëlle, Saskia 
Afwezig:  Linda  
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen 14 oktober en actielijst 

 Sinterklaas evaluatie 

 Klachtenregeling KI en OC 

 Update Kleine Ikke (Lex/Alex) 

 Planning 2015 (Dion) 

 Attentie bij vertrek personeel (Adriana) 

 Fotograaf (Adriana) 

 (2
e
 hands) kinderkleding-/speelgoedmarkt 

 Rondvraag 
 

Notulen/actiepunten vergadering 14 oktober 
De notulen zijn inmiddels goedgekeurd en staan op de website. 

- 90: Oproep autostoeltjes stond in de nieuwsbrief. Ook een reactie gehad. 
- 2: Dit punt staat al een tijd. Linda en Dion zouden dit doen maar Linda doet het tijdelijk even rustig aan. Dion 

pakt dit op. (actie Dion) 
- 3: Alleen Saskia moet nog een foto sturen. 
- 12: Aanpassen website is gebeurd. Foto’s zullen we maken in het voorjaar (beter weer/groen).  
- 14: Hier is al aan gewerkt. Lex zoekt het op en stuurt het nog even door. (actie Lex) 

 

Sinterklaas evaluatie 
De Sinterklaas viering was een groot succes. Het was even onzeker of de Sint zou komen, omdat hij vooraf niets meer 
had laten horen. Achteraf meldde hij echter dat het zeer beviel en hij graag volgend jaar terugkomt. De opkomst was 
groot en de reacties positief. De Pietendans viel goed in de smaak. Volgend jaar hetzelfde format, indien mogelijk weer 
gebruik van microfoon en Mariëlle geeft aan de presentatie graag per toerbeurt te laten verlopen. De heren 
(desgevraagd) bleven bewust op de achtergrond, dit gaat om de kinderen en de leidsters. 
 

Klachtenregeling KI en OC 
Geen klachten bij K.I. Slechts een opmerking bij de OC over contracten, die omschreven staat in het formulier. De 
documenten worden goedgekeurd en op de website gepubliceerd. (actie Alex) 
 

Update Kleine Ikke 
De situatie lijkt zich iets te verbeteren. Reclamevoering wordt niet erg uitgebreid; het doel is tevreden ouders te 
hebben. Bovendien stond er rond Boekstart mooie reclame in de krant. GGD controle was behoudens een opmerking 
over slapen in een kinderwagen, goed. Het definitieve rapport komt zodra het beschikbaar is op de website. Het 
pedagogisch beleidsplan is n.a.v. de laatste wetgevingen en de opmerking van de GGD bijgewerkt en hierbij goed 
bevonden. Verder is de afgelopen tijd een nieuwe bus aangeschaft en nieuwe meubels. 
 

Planning 2015 
Dion heeft de nieuwe jaarplanning opgemaakt. Een wijziging omdat anders de vergaderingen te dicht op elkaar zitten: 
10 maart wordt 17 maart. De rest is akkoord. Volgende vergadering wordt bij Daniëlle. Dion maakt het overzicht af en 
Alex plaatst het op de website. (actie Dion/Alex) 

Attentie bij vertrek personeel 
Vanwege het vertrek van Connie rees deze vraag. Connie is inmiddels vertrokken en Daniëlle is sinds kort de vervanger 
die vast 3 dagen op de BSO gaat werken. Verder zijn Diane en Amanda op de BSO. Omdat wij als OC geen zicht hebben 
op het wie en waarom van personeelswisselingen spreken we af attenties op eigen gelegenheid te doen (als ouder) en 
niet als OC. 
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Fotograaf 
Adriana geeft aan dat er op de peuterspeelzaal een fotograaf kwam voor portretfoto’s van de kinderen. De vraag is of 
dat een leuk idee is voor Kleine Ikke? Eerder is dit voorgesteld, maar werd door de toenmalige OC niet toegejuicht. 
Foto Koch en Foto Van den Berg zijn echter opties. Nagevraagd moet dan worden of er ervaring is met baby’s, of ze 
meerdere dagen langskomen (anders kan niet iedereen). De BSO heeft het overigens al op school. Lex/Alex leggen het 
voor aan een fotograaf en dan horen we wel of het haalbaar is. (actie Lex/Alex) 

(2e hands) kinderkleding-/speelgoedmarkt 
Hier is eens over gesproken. Kleine Ikke zou dit kunnen faciliteren qua ruimte, de OC verwacht dat er veel animo voor 
zal zijn en het is direct reclame. Wel in de gaten houden dat het niet dubbelop is met andere soortgelijke markten. 
Lex/Alex gaan naar de mogelijkheden kijken. (actie Lex/Alex) 

Rondvraag 
Daniëlle: Hoe staat het met de kinder-EHBO? Lex en Alex gaan dit weer even oppakken en Daniëlle stuurt wat tips naar 
de heren. 
Mariëlle: De Veste doet een continurooster, waardoor kinderen eerder uit zijn. Hoe worden kinderen dan opgevangen? 
Kinderen eerder opvangen (dan 15:15) is mogelijk en wordt al gedaan. 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 17 maart om 20:00 uur bij Daniëlle. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 25-02-2014 
 

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  Voltooid  

2 Samenstellen nieuwe OC poster Dion  Openstaand  

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

12 Aanpassen website en uitbreiden met 
foto’s  

Alex/Dion/OC  Voltooid  

13 Team vragen contact met OC te 
leggen ivm Sinterklaas 

Lex  Voltooid  

14 Doorsturen format ouder 
betrokkenheid 

Carmen  Openstaand  

15 Opzoeken en doorsturen brief 
ouderparticipatie 

Lex  Openstaand  

16 Plaatsen documenten 
klachtenregeling op de website 

Alex  Openstaand  

17 Foto’s maken voor de website KI/OC Voorjaar Openstaand  

18 Afmaken jaarplanning / plaatsen op 
de website 

Dion/Alex  Openstaand  

19 Informeren naar fotograaf Lex/Alex  Openstaand  

20 Bekijken mogelijkheden 2ehand 
markt 

Lex/Alex  Openstaand  

21 Oppakken kinder-EHBO / Sturen tips Lex/Alex en Daniëlle  Openstaand  

 


