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Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 12 januari 2016, 18:30 uur. 
Aanwezig: Adriana, Alex, Carmen, Dion, Lex, Mariëlle.  
Afwezig:  Saskia 
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten (Alex schuift aan i.v.m. voorstel tarieven 2016): 

 Notulen/actielijst 17-11-2015 

 Evaluatie Sinterklaas / e-mail Laura van Loon 

 Jaarplanning 2016 

 Update Kleine Ikke 

 Evaluatie gebruik computers 

 EHBO avond 

 Rondvraag 
 

Notulen/actielijst 17-11-2015 
De notulen van 17 november zijn goedgekeurd en komen op de website. Bij de actiepunten:  

- 27: blijft open staan, Lex is bezig met het opstellen van de lijst. 
- 40: er wordt gekeken naar mogelijkheden voor buiten 

 

Evaluatie Sinterklaas / e-mail Laura van Loon 
De Sinterklaasviering is goed verlopen. Er was weer een mooie opkomst en de Sint en de Pieten deden het erg leuk. Er 
kwamen veel complimenten naderhand van ouders naar Kleine Ikke en de OC. Ook de Sint en Pieten gaven aan dat ze 
het erg leuk vonden om bij Kleine Ikke te komen.  
Er was een e-mail van Laura van Loon over de kleur van de Pieten. Die waren zwart en zij verzoekt om mee te gaan 
met de trend van roetpieten en gekleurde Pieten. Dit punt wordt meegenomen in de organisatie van dit jaar. Lex merkt 
nog op dat deze Sint en Pieten volgend jaar weer benaderd worden omdat zij hun opbrengst aan het goede doel 
(Voedselbank) schenken. 
 

Jaarplanning 2016 
De jaarplanning voor de vergaderingen is goedgekeurd. Er staan nog wat vraagtekens op en die kunnen weg. Verder zal 
Dion nog bij de vergaderdatum in april melden dat het pedagogisch beleidsplan en huishoudelijk reglement worden 
besproken. Daarna zal de jaarplanning rondgestuurd (ook aan nieuw aangemelde leden) worden en op de website 
geplaatst. (actie Dion/Alex) 
 

Update Kleine Ikke 
Lex geeft aan dat de situatie van Kleine Ikke inmiddels redelijk positief is. Er zijn nieuwe aanmeldingen en de BSO is 
ook gegroeid. Dit is fijn na afgelopen periode. Er wordt verder gekeken hoe de ruimtes efficiënt ingezet kunnen worden 
voor Kleine Ikke en eventuele verhuur. Er komt ook een tafeltennistafel buiten, deze wordt in het voorjaar geplaatst. 
 

Evaluatie gebruik computers 
Er zijn twee computers geplaatst op de BSO. Deze aanvulling wordt als positief bestempeld door leidsters en kinderen. 
Er worden vooral spelletjes op gespeeld en spreekbeurten op voorbereid. Er zijn duidelijke regels en er is een protocol 
opgesteld en de leidsters bewaken dit en het gaat goed.  
 

EHBO avond 
Er lopen wat contacten over hoe dit georganiseerd kan worden. Zodra er hierover meer te melden is horen we dat. 

 

Rondvraag 
Mariëlle: Hoorde over een bericht aan ouders om oudere kinderen zelf te laten fietsen wanneer ze vanuit school voor 
de BSO worden opgehaald, o.a. zodat grote kinderen niet meer in de bakfiets hoeven. Op het moment van schrijven is 
dit bericht inderdaad vanuit Kleine Ikke aan de ouders verstuurd.  
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Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 8 maart om 20:00 uur bij Adriana. De volgende punten zijn als agendapunten genoemd 
of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 17-11-2015 
- Bespreken pedagogisch beleid/huishoudelijk reglement 

 

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 

27 Lijst dingen voor je 12
e
 Lex  Openstaand  

33 Meehelpen Sinterklaas OC  Voltooid  

35 Reactie op e-mail van mevrouw Goud Adriana  Voltooid  

36 Benadrukken gebruik verfschorten bij 
team Kleine Ikke 

Alex  Voltooid  

37 Kortsluiten afspraken Sinterklaas 
viering 

Adriana  Voltooid  

39 Navragen beleidsplan Dion  Voltooid  

40 Overleg buitenspeel-
ideeën/compliment vogelhuisje 

Carmen  Openstaand  

41 Jaarplanning 
opstellen/rondsturen/online zetten 

Dion/Alex  Openstaand  

 


