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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 12 april 2016, 19:30 uur. 
Aanwezig: Adriana, Alex, Dion, Lex, Mariëlle, Marije, Roel, Saskia.  
Afwezig:  Carmen 
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen/actielijst 08-03-2016 

 Bespreken pedagogisch beleidsplan 

 Bespreken huishoudelijk reglement 

 Opheffen oud reglement OC 

 Bevestigen goedkeuring Klachtenrapporten 

 Update Kleine Ikke 

 Rondvraag 

 

Notulen/actielijst 08-03-2015 
De notulen van 8 maart zijn goedgekeurd en staan op de website. Bij de actiepunten:  

- 27: blijft open staan, Lex is bezig met het opstellen van de lijst. 
- 40: inmiddels is er een tafeltennistafel. Saskia neemt contact op met Marlies/Carmen hoe dit punt een vervolg 

krijgt. (actie Saskia) 
 

Bespreken pedagogisch beleidsplan 
De OC heeft het beleidsplan doorgenomen en had in de vorige vergadering enkele opmerkingen gemaakt die nu 
worden behandeld. 

- Het maximaal aantal leidsters zoals genoemd in 2.1 wekt enige verwarring, omdat je zou verwachten dat er 
een minimaal aantal zou staan t.o.v. het aantal kinderen. Er wordt nog gekeken naar heldere formulering. 

- Optie om ‘het kind’ te veranderen in ‘uw kind’ om het iets persoonlijker te maken kan niet, omdat het kan 
gaan om een kind, kleinkind en andere variaties. Daarom moet een neutrale term gekozen worden. 

- Het 4-ogen principe wordt genoemd, maar is in dit plan niet verder uitgewerkt. Het is als protocol reeds 
duidelijk beschreven en behoeft hier verder geen uitleg. 

- Voor de opmerking over aandacht voor hoogbegaafdheid geldt hetzelfde: ook dit is een protocol, dat 
bovendien pas in werking treed ‘bij vermoeden van’ hoogbegaafdheid. Het beleidsplan betreft de dagelijkse 
praktijk, dit protocol treed alleen bij toepasselijke situaties in werking. Mariëlle benoemt nog dat dit een sterk 
punt is van Kleine Ikke. Lex geeft aan dat dit nog erg in ontwikkeling is en verder wordt uitgewerkt. 

- VOG: dit bleek niet geheel duidelijk, maar feit is dat álle medewerkers continu gescreend worden. In de 
toekomst zal er voor de VOG iets nieuws in de plaats komen, maar wat en wanneer is nog onbekend. 

De OC gaat na de aanpassingen akkoord met het beleidsplan. Lex stelt de definitieve versie op. (actie Lex) 
 

Bespreken huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement blijkt nog vrij compleet en actueel. Een opmerking wordt er geplaatst over het 
medicijngebruik bij kinderen. Dit hoor echter niet in het HHR, maar hiervoor is een protocol, te vinden in de mappen 
op de groep en ouders worden hier bij de intake en bij voorkomende gevallen over geïnformeerd. Medicijnen worden 
alleen toegediend na ondertekening van een formulier door ouders. In het protocol staat dat paracetamol niet wordt 
toegediend vanwege het –naast koorts- mogelijk onderdrukken van verschijnselen die kunnen duiden op een 
zorgwekkende situatie. Marije had op doktersrecept paracetamol voor haar kind, niet voor koorts maar voor 
pijnbestrijding, en dit werd niet toegediend door de leidsters daar de regel is ‘er wordt geen paracetamol gegeven’. Bij 
nalezen blijkt die regel niet eenduidig interpretabel te zijn. Lex en Alex zoeken uit hoe dit te verhelderen. (actie 
Lex/Alex) 
 

Opheffen oud reglement OC 
Lex vond nog een oud reglement opgesteld door de eerste OC. Sinds enkele jaren is er echter een Modelreglement OC 
dat gebruikt wordt voor de OC van Kleine Ikke. Het oude reglement komt daardoor bij dezen te vervallen.  
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Bevestigen goedkeuring Klachtenrapporten 
Het klachtenjaarverslag van Kleine Ikke, OC en van WMK is reeds aan de OC toegestuurd. Er is een opmerking in het 
verslag van de OC over het ophalen bij de verkeerde school van een BSO-kindje. Deze is afgehandeld. Verder zijn er 
geen casussen. De verslagen worden bij dezen goedgekeurd.  
 

Update Kleine Ikke 
Vanwege nieuwe wetgeving zijn er nieuwe bedden en boxen aangeschaft op alle groepen. Ook is er een tafeltennistafel 
geplaatst buiten. Diane heeft enkele muurschilderingen gemaakt in de gang en bij de BSO. Hierop staat 
informatie/regels/motto’s en het is decoratief. De OC is er enthousiast over en er komen op meer plekken op Kleine 
Ikke van deze muurschilderingen. 
De huidige situatie van Kleine Ikke is enigszins positief. Er is groei en enkele dagen zijn zelfs zeer druk geboekt, 
waardoor er voorzichtig wordt gekeken naar mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal groepen. Ter info wordt 
gemeld dat er in delen van het land een trend is waarbij ouders hun kind langer op het kdv en pas later naar school 
laten gaan. Bij Kleine Ikke doet dit zich nog niet voor, maar het is goed rekening te houden met mogelijke verzoeken 
hiertoe. 
VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie; voor kinderen met een taalachterstand) komt ter sprake i.c.m. de 
peuterspeelzalen. Wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen houdt Kleine Ikke contact met de peuterspeelzaal 
hierover. 
Verder doet Kleine Ikke mee aan een pilot met ‘permanente educatie’ waarbij de leidsters middels PEPP (Permanente 
Educatieplatform Pedagogische Professionals) voortdurend scholing volgen, grotendeels digitaal. Ze kunnen kiezen uit 
verschillende modules met een divers aanbod aan leermiddelen, gevolgd door proeftoetsen en landelijke toetsen met 
een certificaat.  
 

Rondvraag 
Er is dit keer niets voor de rondvraag.  
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 17 mei om 20:00 uur bij een OC-lid. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 12-04-2016 
 

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-
ideeën/compliment vogelhuisje 

Carmen/Saskia  Openstaand  

41 Jaarplanning 
opstellen/rondsturen/online zetten 

Dion/Alex  Voltooid  

42 Opstellen definitieve beleidsplan Lex  Openstaand  

43 Uitzoeken regel omtrent 
paracetamol (doktersrecept) 

Alex/Lex  Openstaand  

 


