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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 1 september 2015, 20:00 uur. 
Aanwezig: Adriana, Carmen, Daniëlle, Dion, Saskia 
Afwezig:  Mariëlle, Linda. 
Locatie:  Bij Daniëlle 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen 30 juni en actielijst. 

 Dag van de Leidsters 

 Verfgebruik Kleine Ikke (Adriana) 

 Ophaalservice (Adriana) 

 EHBO avond 

 2
e
 hands markt 

 Rondvraag 
 

Notulen/actiepunten vergadering 30 juni 
De notulen van 30 juni zijn goedgekeurd en kunnen op de website (actie Alex). Bij de actiepunten:  

- 24 – Notulen van 14-4 en die van 30-6 moeten nog op de website.  
- 25 – Adriana heeft een keurige mail verstuurd.  

 

Dag van de Leidsters 
Carmen heeft al een idee uitgewerkt waarbij kinderen een steen of kei versieren met een leuk kaartje eraan (‘je bent 
een kei’, ‘fijn dat je je steentje bijdraagt’). Besloten wordt om dit bericht –waarin ouders wordt verzocht met hun 
kinderen iets te knutselen voor de DvdL- op papier in alle bakken te doen en uit te delen op de groepen zonder 
bakken. Daarnaast wordt het ook per e-mail verstuurd in de hoop dat we veel ouders bereiken. Carmen stuurt het 
bericht door aan Bianca/Marlies/Betty zodat deze het door kunnen sturen naar de ouders. Tevens verifieert zij hoeveel 
precies en of zij het ook in de bakken kunnen doen en op de groepen uitdelen. (Actie Carmen) 
 

Verfgebruik Kleine Ikke 
De dochter van Adriana kwam thuis met verfvlekken op het shirt die er na meerdere pogingen niet uitging. Adriana 
gaat na of er uitwasbare verf werd gebruikt en verfschorten. (Actie Adriana)  
 

Ophaalservice 
Adriana had een schoolwijziging van haar dochter doorgegeven en dit gecontroleerd of het was doorgekomen. Echter 
bij ophalen stond het vervoer bij de verkeerde school. De tweede keer bij het brengen nog gecheckt en stond er weer 
de verkeerde school vermeld. Daarnaast hadden Daniëlle en Saskia op verzoek getekende contracten afgegeven op de 
groep en waren beide kwijt. Ze hoorden beiden van meerdere ouders dat deze kwijt waren geraakt.  
Er gaat iets mis met de communicatie v.w.b. de contracten van de groep naar de administratie en verwerking hiervan. 
Andersom gaat het v.w.b. het vervoer niet goed (qua doorgeven nieuwe school) van de administratie naar de 
vervoerder (taxi of leidsters?) en naar de groep. Besloten wordt dat Adriana hier een bericht over naar de heren doet 
en het voor de volgende vergadering wordt geagendeerd. (Actie Adriana / Agendapunt) 
 

EHBO avond/2e hands markt 
Daniëlle geeft aan dat ze teleurgesteld is dat m.n. er geen vervolg wordt gegeven aan het plan om een EHBO-avond 
kinder-EHBO voor ouders te houden. Dit kan zoals zij eerder aangaf met lage of geen kosten. 
 

Rondvraag 
Adriana: heeft opgevangen dat een ouder opmerkte wat er nu precies voor de oudere kinderen te doen is op de BSO. 
Het zou onaantrekkelijk zijn (weinig activiteiten, geen groot speel-/klimrek buiten). Geen van de OC-leden heeft 
oudere kinderen (7 á 8+) op de BSO dus geen ervaring. Vragen die rijzen zijn:  

- Hoe aantrekkelijk is de BSO voor oudere kinderen? 
- Hoe wordt dit aangeprezen (zodat mensen toch tot Kleine Ikke getrokken worden ipv elders?).  

Besloten wordt hier een agendapunt van te maken om ons te laten informeren. (Agendapunt) 
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Algemeen: Deze vergadering was de laatste voor Daniëlle die met pijn in het hart vanwege logistieke problemen 
genoodzaakt is tot een andere vorm opvang. Ook Linda zal niet terugkeren in de OC omdat haar kinderen niet meer 
naar Kleine Ikke gaan. Beiden worden hartelijk bedankt voor de inzet en ontvangen een presentje. Dion zal zorgen dat 
deze bij Linda terecht komt.  
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 6 oktober om 19:30 uur bij Kleine Ikke. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 01-09-2015 
- Evaluatie Dag van de Leidsters 
- Communicatielijnen (n.a.v. miscommunicatie contracten/vervoer) 
- Invulling BSO voor oudere kinderen 
- 2

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

- Modelreglement Oudercommissie 
- Update Kleine Ikke 

 

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 meer vermeld. 
 

 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

24 Notulen 14-4 op de website Alex  Openstaand  

25 Reactie op mail mevr. Boudewijns Adriana  Voltooid  

26 Noteren naam geïnteresseerde ouder 
op lijst 

Dion  Voltooid  

27 Lijst dingen voor je 12
e
 Lex  Openstaand  

28 Doorgeven interesse KI 
vogelverschrikkerwedstrijd 

Mariëlle  Openstaand  

29 Bericht DvdL aan Kleine Ikke  Carmen  Openstaand  

30 Navragen gebruik verf en 
verfschorten 

Adriana  Openstaand  

31 Bericht naar Kleine Ikke 
management over communicatie 

Adriana  Openstaand  

 


