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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 30 juni 2015, 19:30 uur. 
Aanwezig: Adriana, Alex, Dion, Lex, Mariëlle, Saskia 
Afwezig:  Carmen, Daniëlle, Linda. 
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen 14 april en actielijst, waaronder:  
o Fotografie, printen OC poster 

 Ingekomen stukken: mail S. Boudewijns (OC) 

 Navraag VSO Dominicus Savio (Adriana) 

 Buurthonden (Daniëlle) 

 Update Kleine Ikke  (Lex/Alex) 

 Respons Ouders en Kleine Ikke 

 EHBO avond 

 2
e
 hands markt 

 Rondvraag 
 

Notulen/actiepunten vergadering 14 april 
De notulen van 14 april zijn goedgekeurd en kunnen op de website (actie Alex). Bij de actiepunten:  

- 17/23 - Fotografie: de fotografe staat gepland voor na de zomervakantie. Informatie zal dan volgen. Ook zal ze 
foto’s van de locatie maken voor op de website.  

- 22 - Poster OC: Deze is aangepast na het aangekondigde vertrek van Daniëlle. Inmiddels geprint en hangt in 
het gebouw. Linda heeft aangegeven de OC te verlaten omdat haar dochter niet meer naar de opvang gaat. 
T.z.t. zullen we de poster aanpassen. 

 

Ingekomen stukken 
Er is een e-mail ontvangen van mevrouw Boudewijns die aandacht vraag voor aandacht voor het personeel in de vorm 
van een personeelsuitje. Ze verzoekt de OC dit in onze vergadering aan te kaarten. We doen dit en de heren geven aan 
dat er duidelijk gecommuniceerd is naar het team dat door de bedrijfseconomische situatie van de afgelopen jaren er 
te weinig middelen voor handen waren om dit te realiseren. Er is gekozen voor baanbehoud en nodige investeringen in 
plaats van teamuitjes. Er is echter op kleine schaal wel aandacht voor geweest en men is voornemens in de tweede 
helft van 2015 iets te organiseren. Adriana zorgt voor een reactie naar deze ouder hierover. (actie Adriana) 
 

Navraag VSO Dominicus Savio 
Adriana was op deze school en begreep dat er VSO wordt gerealiseerd, maar met Prokino en niet met Kleine Ikke. Ze 
begreep dat hierover gesprekken waren geweest met Kleine Ikke en was benieuwd waarom het niet tot een 
samenwerking kwam. Er zijn echter geen gesprekken geweest. Prokino heeft al een samenwerkingsverband met deze 
school. VSO kan bij Kleine Ikke niet uit vanwege de hoge personeels- en vervoerskosten voor die korte opvang.  
 

Buurthonden 
Er was een ongelukje gebeurd door een gat in het hek, waarachter honden zaten. Het is inmiddels opgelost. 
 

Update Kleine Ikke 
De situatie van Kleine Ikke is momenteel bestendig. De heren hebben het gevoel dat het dieptepunt inmiddels achter 
hen ligt. Het is vanwege de roerige afgelopen jaren lastig om trends te ontdekken in aan- en afmeldingen, maar de 
situatie lijkt voorlopig stabiel.  
 

Respons Ouders en Kleine Ikke 
Er zijn 9 reacties gekomen, waarvan er 1 ook interesse heeft voor de OC. Dion zet deze naam op de lijst. (actie Dion) 
 

EHBO avond/2e hands markt 
Deze punten worden tot nader orde doorgeschoven. Er is momenteel geen ruimte voor een investering hierin en geen 
interesse voor een 2

e
 hands markt. 
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Rondvraag 
Lex:  - De Ikea-bedjes zijn vervangen op Kleine Ikke. Ouders en ook de OC-leden mogen ze voor een gering bedrag 
van €7,50 overnemen.  
Mariëlle:- Hoe staat het met de lijst ‘Dingen die je moet doen voor je 12

e
’ voor de BSO? Dit was in de vergetelheid 

geraakt, Lex gaat er achteraan. (actie Lex) 
- In Nunspeet zijn kijktuinen met een vogelverschrikkerwedstrijd. Heeft Kleine Ikke interesse om volgend jaar 

mee te doen? Ja. Mariëlle geeft dit door zodat er een brief komt t.z.t. (actie Mariëlle) 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 1 september om 20:00 uur bij Daniëlle. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 30-06-2014 
- Dag van de Leidsters 
- 2

e
 hands (kleding-)markt/Kinder EHBO-avond 

- Modelreglement Oudercommissie? 
 

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 

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

22 Printen poster OC Alex  Voltooid  

23 Uitnodigen Wilbré fotografie Lex  Voltooid  

24 Notulen 14-4 op de website Alex  Openstaand  

25 Reactie op mail mevr. Boudewijns Adriana  Openstaand  

26 Noteren naam geïnteresseerde 
ouder op lijst 

Dion  Openstaand  

27 Lijst dingen voor je 12
e
 Lex  Openstaand  

28 Doorgeven interesse KI 
vogelverschrikkerwedstrijd 

Mariëlle  Openstaand  

 


