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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 6 oktober 2015, 19:30 uur. 
Aanwezig: Adriana, Alex, Dion, Lex, Mariëlle 
Afwezig:  Carmen, Saskia  
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen/actielijst 1 september 

 Evaluatie Dag van de Leidsters 

 Communicatielijnen (n.a.v. miscommunicatie bij contracten/vervoer) 

 Invulling BSO voor oudere kinderen 

 Modelreglement Oudercommissie 

 Model Klachtenreglement 

 Update Kleine Ikke 

 EHBO avond/2
e
 hands markt 

 Rondvraag 
 

Notulen/actielijst 1 september 
De notulen van 30 juni zijn goedgekeurd en staan al op de website. Bij de actiepunten:  

- De lijst ‘dingen doen voor je 12
e’

 staat nog op de agenda van Lex. Hij kijkt hoe dit kan worden geïntroduceerd. 
 

Evaluatie Dag van de Leidsters 
Leuke knutsels van kinderen: in allerlei vormen zijn er stenen, rotsen en keien gebracht. Saskia heeft voor alle leidsters 
namens de OC een zakje pindarotsjes gemaakt en rondgebracht. Reacties waren positief! 
 

Communicatielijnen 
N.a.v. miscommunicatie over vervoer en het niet op de juiste plek terecht komen van op de groep ingeleverde 
documenten is er actie ondernomen. Op elke groep staan nu twee bakjes: één voor ouders en één voor de 
administratie. Dit is per e-mail ook direct aan de ouders gecommuniceerd. Op Reuzenstap stonden de bakjes op de 
gang. Omdat er persoonlijke informatie bij kan zitten, wordt verzocht dit binnen op de groep te houden. (actie Lex).  
Bij het in de vorige vergadering aangehaalde probleem met het vervoer (taxi bij verkeerde school, week erop bijna 
weer, zelfs na controle) bleek dat de informatie omtrent het vervoer niet was ingewonnen bij de eigen groep. De 
leidsters wilden behulpzaam zijn en zochten de informatie op, maar op een verkeerde lijst. Advies vanuit Kleine Ikke: 
vraag deze zaken na bij kantoor of op de betreffende groep. 
 

BSO Oudere kind 
N.a.v. een opmerking van een ouder is de OC benieuwd naar wat er op de BSO is voor oudere kinderen (7/8 +), omdat 
de OC geen leden heeft met kinderen in die leeftijd. De heren geven aan dat er regelmatig activiteiten worden 
georganiseerd die ook of met name geschikt zijn voor de oudere kinderen. Genoemd worden: speurtocht, wandeling 
naar een speeltuin, loomen, cakes bakken, spelen in de Kuil (wordt door oudere kinderen ook als leuk ervaren), 
knutselen, werken in de tuin. Bovendien is Kleine Ikke bezig om dit uit te breiden. Zo komen er enkele computers voor 
de oudere kinderen. Dit is nieuw dus de ontwikkelingen (animo, tijdsduur, werkbaarheid) worden geëvalueerd. 
(agendapunt) Verder wordt gekeken naar aanschaf van een tafeltennistafel voor in de tuin en spelletjes voor oudere 
kinderen.  
 

Modelreglement Oudercommissie 
Dit document is twee jaar geleden nauwkeurig opgesteld en ondertekend. Elke 2 jaar moet het herzien worden en 
opnieuw worden getekend. De OC en Kleine Ikke hebben zich over het document gebogen en geconcludeerd dat het 
nog steeds voldoet. Het wordt door allen ondertekend. De afwezigen (Saskia en Carmen) worden verzocht dit op 
kantoor te tekenen komende weken. 
 

Model Klachtenreglement 
Lex heeft een model voor een intern klachtenreglement, gesteund door alle betrokkenen bij de branche, ter inzage 
gestuurd. De OC gaat akkoord met dit reglement. 
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Update Kleine Ikke 
Het gaat nog steeds langzaamaan wat beter. Zo is er ruimte voor enkele kleine investeringen zoals de computers op de 
BSO en mogelijk een tafeltennistafel.  
 

EHBO avond/2e hands markt 
De heren zien definitief af van een 2

e
 hands markt. Wel zijn er enkele mogelijkheden te bekijken voor het houden van 

de EHBO-avond. Dit valt en staat met de kosten die het meebrengt. Wordt vervolgd. (actie Lex/Alex) 
 

Rondvraag 
Dion  - Fotografie: deze opmerking was al door Lex doorgestuurd. Dit was o.a. door afwezigheid van Betty even van 
 de radar. Het najaar is geen goed jaargetijde, dus het wordt verschoven naar het voorjaar. 
 - Marlies heeft de Sint uitgenodigd en gevraagd of de OC wil meehelpen. Dat willen we! (actie OC) 
 - Er staan nog mensen op de reservelijst en er heeft zich iemand via de ouderformulieren aangemeld. Omdat 
 we nu met 5 zijn en om tussen de enthousiaste aanmelding en benadering niet te lang laten zitten, misschien 
 deze mensen benaderen over hoe het staat met hun interesse. Is OK. (actie Dion) 
Mariëlle - Vraagt zich af hoe de BHV dag was. Was een erg gezellige dag die afgesloten is met een gezamenlijk etentje 
 bij de pizzeria, de dames mochten zelf een restaurant uitzoeken.  
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 17 november om 20:00 uur bij een van de leden. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 06-10-2015 
- Sinterklaas 
- Artikelen Lex (Versterkte positie ouders/invloed beleid plan) 
- Evaluatie gebruik computers (voor vergadering januari met Kleine Ikke) 
- EHBO avond (voor vergadering januari met 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  Voltooid  

27 Lijst dingen voor je 12
e
 Lex  Openstaand  

29 Bericht DvdL aan Kleine Ikke  Carmen  Voltooid  

30 Navragen gebruik verf en 
verfschorten 

Adriana  Openstaand  

31 Bericht naar Kleine Ikke management 
over communicatie 

Adriana  Voltooid  

32 Bakjes Reuzenstap naar binnen Lex  Openstaand  

33 Meehelpen Sinterklaas OC  Openstaand  

34 Benaderen reservelijst OC leden Dion  Openstaand  

 


