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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 14 april 2015, 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 25 februari en actielijst 

 Update Kleine Ikke (Lex/Alex) 

 Nieuwsbrief 

 Ophaalvolgorde kinderen 

 EHBO avond 

 Rol OC bij Koningsdag 

 Rondvraag 
 

Notulen/actiepunten vergadering 25 februari 
De notulen behoeven nog een kleine tekstuele wijziging, maar zijn goedgekeurd en staan op de website. 

- 2: Poster is af en goedgekeurd. Alex laat hem printen. (actie Alex) 
- 14: Brief is bekeken en goedgekeurd. Nieuw aangemelde ouders ontvangen een exemplaar en via de leidsters 

wordt er op de groepen ook de aandacht op gevestigd en komt er een melding op het bord. 
- 17: Er komt een fotograaf. Wellicht dat deze ook een paar sfeerfoto’s maakt, anders doet Dion wanneer er wat 

meer groen is aan de bomen en in de moestuin. 
- 19: Er is iemand gevonden (Wilbré fotografie) en Kleine Ikke en de OC zijn enthousiast hierover. Ze wordt 

uitgenodigd om kinderfoto’s te komen maken en evt. sfeerfoto’s, mits kosteloos. (actie Lex) 
- 20: 2

e
 hands kindermarkt lopen Kleine Ikke en de leidsters nog niet warm voor. Er komen dan veel mensen 

over de vloer, en hoe houd je alles in de gaten? Het moet op een avond, wie wil er dan bij zijn? Blijft even 
staan als agendapunt. (agendapunt) 

- 21: EHBO-avond blijkt een best kostbare investering. Ook dit blijft staan als agendapunt. (agendepunt) 
 

Update Kleine Ikke 
Er zijn nog steeds nieuwe aanmeldingen en met name mond-op-mond reclame lijkt het nu goed te doen. En dat is 
precies wat gewenst is. De situatie van Kleine Ikke is momenteel stabiel.  
 

Nieuwsbrief 
Het was de gehele OC opgevallen dat de nieuwsbrief, met name het laatste stuk, vol zat met taal- en stijlfouten. Lex 
geeft aan dat hij het heeft nagekeken en aantekeningen tot verbeteringen heeft teruggegeven aan Marlies. 
Desalniettemin staan er nog veel fouten in en deze moeten eruit, het is immers hoe Kleine Ikke zich presenteert online 
en aan ouders. Lex neemt dit op met Marlies. 

Ophaal volgorde kinderen 
In de nieuwsbrief wordt verzocht eerst de kleine kindjes op te halen en daarna de grotere. Dit was bij veel OC-leden 
niet bekend. De reden is de rust te bewaren op de groepen met kleine kinderen, alsmede i.v.m. de schoonmaak, omdat 
BSO en Reuzenstap kinderen vaak buiten spelen en dan vies zijn. Ondanks gesleep met bijv. maxicosi’s blijft dit het 
verzoek.  

EHBO avond 
Zie onder ‘Notulen/actiepunten vergadering 25 februari’, punt 21. 

Rol OC bij Koningsdag 
Bij navraag door Adriana blijkt dat de leidsters hebben besloten alleen op Reuzenstap aandacht aan Koningsdag/-
spelen te besteden. De BSO doet dat op school en de kinderen op het Kinderdagverblijf zijn nog erg klein, weinig 
toegevoegde waarde. Omdat het dus kleinschalig is, geen verdere actie nodig van de OC. 
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Rondvraag 
Dion: Komt er nog een opvolging van de CJG-avond positief opvoeden? Er is momenteel nog geen aanvullend 
programma beschikbaar. Zodra er weer iets is, zal hier naar gekeken worden. 
Daniëlle: Er stond op de site dat er een vacature was, maar bij navraag door een bekende bleek deze er niet te zijn. Er 
is momenteel geen vacature, maar open sollicitaties zijn welkom. De tekst wordt aangepast. 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 19 mei om 20:00 uur bij Daniëlle. 30 juni is de laatste vergadering voor de vakantie, 
samen met Kleine Ikke. De volgende punten zijn als agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 25-02-2014 
- 2

e
 hands (kleding-)markt  

- Kinder EHBO-avond 
 

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 

2 Samenstellen nieuwe OC poster Dion  Voltooid  

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

14 Doorsturen format ouder 
betrokkenheid 

Carmen  Voltooid  

15 Opzoeken en doorsturen brief 
ouderparticipatie 

Lex  Voltooid  

16 Plaatsen documenten 
klachtenregeling op de website 

Alex  Voltooid  

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

18 Afmaken jaarplanning / plaatsen op 
de website 

Dion/Alex  Voltooid  

19 Informeren naar fotograaf Lex/Alex  Voltooid  

20 Bekijken mogelijkheden 2ehand 
markt 

Lex/Alex  Voltooid  

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

22 Printen poster OC Alex  Openstaand  

23 Uitnodigen Wilbré fotografie Lex  Openstaand  

 


