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Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine Ikke      

 

Datum:  Dinsdag 8 maart 2016, 20:00 uur. 

Aanwezig: Adriana, Mariëlle, Marije Roel, Saskia 

Afwezig: Carmen, Dion 

Locatie: Huisadres Adriana 

Notulist(e): Adriana 

 

 

Agenda 

Op de agenda staan de volgende punten: 

 Welkom 

 Notulen/actielijst 12-01-2016 

 Ingekomen e-mail B. Mulder (ter kennisneming) 

 Bespreken pedagogisch beleid/huisreglement 

 Klachten commissie 

 Interne klachtenregistratie 

 Rondvraag 

 

 

Welkom 

Mariëlle opent de vergadering en verwelkomt twee ouders (Roel Verbeek en Marije van Kleeff) bij de 

eerste kennismaking in de oudercommissie. In het kort wordt doorgenomen wat de oudercommissie 

doet en daarna volgt er een voorstelronde van alle aanwezige leden. 

 

Notulen 

De notulen van 12-01-2016 zijn goedgekeurd en staan op de website. 

Bij de actiepunten: 

- 27; blijft open staan 

- 40; blijft open staan 

 

Ingekomen e-mail B. Mulder 

De  mail is door de oudercommissie ter kennisgeving aangenomen. Lex heeft inmiddels per mail de 

ouder beantwoord en de OC beschouwt de agendapunt als afgehandeld. 

 

Pedagogisch beleid  

Alle leden zijn het er over eens dat het nieuwe pedagogisch beleidsplan zakelijker is opgesteld ten 

opzichte van het voorgaande plan.  

Mariëlle wist niet zeker of dit nu direct positief is, overige aanwezige leden geven aan dat door de 

huidige opstelling het beleidsplan wel duidelijkheid schept en dat het professioneel oogt.  

Daarnaast mist Mariëlle inhoudelijk de uitdaging van het kind aan de bovenkant, ten behoeve van het 

meer begaafde kind, dit is reeds aanwezig bij Kleine Ikke, maar juist door dit op te nemen in het 

beleidsplan kan dit voor (een) ouder(s)/verzorger(s) een pluspunt zijn. 

Tevens vindt zij het vier ogen beleid een sterk punt wat altijd aanwezig is in de organisatie, ook dit zou 

meer naar voren mogen komen, omdat dit Kleine Ikke onderscheidend kan maken.  

Roel heeft een opmerking over de benoemde groepsbezetting maximaal welke beschreven wordt in 

hoofdstuk 2. Sociale veiligheid paragraaf 1. Sociale veiligheid in de kinderdagverblijven. Hij vraagt zich 

af of er voor de GGD geen minimale aantallen beschreven moet worden. Als voorbeeld wordt 

aangehaald: “Op de verticale groepen worden maximaal 16 kinderen opgevangen door maximaal 3 of 

4 pedagogische medewerkers.” Zijn de aantallen maximaal relevant om te benoemen of dient er juist 
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beschreven te worden met hoeveel pedagogische medewerkers er minimaal gewerkt wordt op een 

groep van maximaal 16 kinderen?  

Marije mist de verklaring omtrent gedrag van medewerkers. Deze wordt wel in het kort benoemd in de 

inleiding, echter in het voorgaande beleidsplan werd daar uitgebreid aandacht aan besteed. Onder 

meer dat er continue gescreend wordt op strafbare feiten. Daar waar in het oude beleidsplan wordt 

gesproken dat de continue screening met uitzondering is van stagiaires, uitzendkrachten en 

vrijwilligers, wordt er in het nieuwe plan alleen gesproken dat er bij aanvang van haar/zijn 

werkzaamheden van iedere medewerker een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt 

ontvangen. Betekent dit 1) dat nu alle medewerkers (betaald, onbetaald of in opleiding) nu gescreend 

worden en 2) dat er niet meer doorlopend gescreend wordt, of is dit (nog) steeds een automatisch 

proces waarbij er via de gemeente of het GGD een signaal komt naar Kleine Ikke, als blijkt dat er een 

persoon een bedreiging vormt in de omgeving van Kleine Ikke? En als dit zo is, is het misschien te 

overwegen om juist de beschrijving VOG te verduidelijken in het beleidsplan. De aanwezigen leden 

waren het er over eens dat als eigen ouder zijnde dit een belangrijk onderwerp is ten aanzien van de 

veiligheid van een kind. 

Afsluitend geeft Marije als voorbeeld aan dat in hoofdstuk 1. Missie, visie en doelstelling Kleine Ikke 

paragraaf 3. Doelstelling, wordt gesproken over “het” kind, zij stelt voor als dit woord wordt vervangen 

door “uw” kind doorlopend in het beleidsplan, het aanzien wellicht minder afstandelijk wordt zoals bij 

aanvang van dit agendapunt werd opgemerkt dat het nieuwe beleidsplan over het algemeen een 

zakelijker vorm heeft gekregen. 

 

De opmerkingen/vragen over het pedagogisch beleidsplan zullen bij de eerst volgende vergadering 12 

april a.s. als één agendapunt met de directieleden worden behandeld. 

 

Huisreglement 

Marije heeft als reactie hierover dat het medicatiebeleid niet wordt beschreven in het reglement. Is het 

mogelijk om de regels hieromtrent te beschrijven. Als voorbeeld wordt aangehaald dat er bijvoorbeeld 

geen paracetamol wordt gegeven door de pedagogisch medewerkers aan kinderen. Daarnaast vraagt 

zij zich af of en hoe de medewerkers hierin geschoold worden. 

 

De opmerking/vraag huisreglement zal bij de eerst volgende vergadering als agendapunt met de 

directieleden worden behandeld. 

 

Klachtencommissie 

Geen verdere opmerkingen hierover, wordt als afgehandeld beschouwd. 

 

Interne klachtenregistratie 

Geen verdere opmerkingen hierover, wordt als afgehandeld beschouwd. 

 

Rondvraag 

Mariëlle vraagt aan de twee nieuwe ouders wat zij van de bijeenkomst vinden en of zij willen 

aansluiten bij de oudercommissie. Zowel Roel als Marije geven aan dat ze bij de OC willen en graag 

deelnemen aan de toekomstige vergaderingen. Zij kijken uit naar de kennismaking met Lex en Alex. 

Overige leden hebben geen vragen meer. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 12 april om 19:30 uur bij Kleine Ikke met de directie. 

De volgende punten zijn als agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 08-03-2016 

- Aanvullende punten Dion pedagogisch beleid/huishoudelijk reglement 

- Bespreken pedagogisch beleid 

- Bespreken huishoudelijk reglement 
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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 

40 Overleg buitenspeel- Carmen    Openstaand 

 Ideeën 

41 Jaarplanning opstellen Dion/Alex    Voltooid 

 Rondsturen en online 

 zetten 


