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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 17 januari 2017, 18:00 uur 
Aanwezig: Dion, Mariëlle, Roel, Marije, Carmen, Lex, Alex, Maaike 
Afwezig:  Adriana, Saskia  
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen/actielijst 15-11-2016 

 Update Kleine Ikke 

 Bespreken GGD rapport/vastleggen Pedagogisch Beleidsplan 

 Jaarplanning 2016 

 Invulling vrijwillige ouderbijdrage 

 Bel De Kuil 

 Rondvraag 

 

Notulen/actielijst 15-11-2016 
De notulen van 15 november zijn goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen bij de actiepunten. 
 

Update Kleine Ikke 
Maaike is er deze vergadering voor het eerst bij in de rol van manager. Kleine Ikke is redelijk positief gestemd over de 
verwachting voor 2017. Op de lange termijn zijn er nog ontwikkelingen inzake IKK (Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang), maar deze zijn momenteel nog niet concreet.  
Aangezien de tarieven veranderen betekent dat dat iedereen zijn gegevens bij de Kinderopvang Toeslag bij de 
Belastingdienst moet wijzigen. Van de OC-leden zijn er veel die dit niet wisten. Het wordt daarom nog vanuit Kleine 
Ikke gecommuniceerd, via een nieuwsbrief of via een mail van Marlies. (actie Alex/Lex) 
 

GGD rapport 
De heren geven een toelichting op de aanmerkingen in het -verder positieve- rapport van de GGD. Het ging om een 
situatie waarbij er meer dan 20 kinderen waren om te eten en te drinken. Deze moeten dan formeel gesplitst worden 
in twee basisgroepen, maar mogen wel in dezelfde ruimte eten en drinken.  
Hierop is er door Maaike hieromtrent en enkele andere aanpassingen gemaakt in het Pedagogisch Beleidsplan:  

- Bij het voorkomende geval dat er meer dan 20 kinderen eten en drinken, wordt uiteengegaan in 2 
(basis)groepen. Dit stuk staat in zijn geheel op blz. 6 van het Pedagogisch Beleidsplan. 

- Er is een kleine wijziging bij ‘signalering’. Wanneer er iets opvalt bij een kind wordt dit door de pedagogisch 
medewerkers onderling besproken, dan met de ouders en dan met het management. In de wijziging wordt 
‘management’ vanaf heden ‘gekwalificeerde manager’. In dit geval Maaike de Vries. 

- In de visie op pedagogisch medewerkers is ook opgenomen dat bij het PEPP (permanente educatie) de 
gekwalificeerde manager hier een coachende rol in gaat spelen.  

- Verder stond er in het Pedagogisch Beleidsplan een link in naar de protocollen. Deze moeten volgens de wet 
echter op de groepen staan. Dat stonden ze ook, maar de link is weggehaald en er wordt verwezen naar de 
groepen.  

Het GGD-rapport en Pedagogisch Beleidsplan zijn beide formeel goedgekeurd door de Oudercommissie en te vinden 
op de website. Aanvullend noemen de OC-leden nog de verder positieve beoordeling van de BSO en de leuk 
activiteiten die er worden ondernomen, met name die in de kerstvakantie. 
 

Jaarplanning 2016 
De jaarplanning is opgesteld. Deze is akkoord bevonden door alle OC-leden en het management en staat online.  
 

Invulling vrijwillige ouderbijdrage 
Het management is akkoord met het idee van de OC om ouders een kleine vrijwillige bijdrage te vragen voor o.a. de 
Dag van de Leidsters en evt. ook Sinterklaas. Nu betaalt de OC de (geringe) bedragen, maar het gaat met name om de 
participatie.  
Het volgende wordt afgesproken:  

- Het wordt aangekondigd in nieuwsbrief voor de zomervakantie.  
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- Er volgt na de zomervakantie een herinnering per e-mail via Marlies. 
- De collecte zal plaatsvinden via een opvallende ‘spaarpot’ op een in het oog springende plek, 1 a 2 weken 

lang. Een melkbus valt op en Roel geeft aan dat hij hier wellicht aan kan komen via familie.  
 

Bel De Kuil 
Er is enige ergernis over de bereikbaarheid van de leidsters/groep, m.n. vrijdagmiddag, wanneer ouders hun kinderen 
willen ophalen bij de BSO/Reuzestap. De kinderen zijn dan vaak bij de Kuil en de leidsters horen de bel niet. Dit punt 
wordt gedeeld door het management. Er wordt met de pedagogisch medewerkers nog gesproken hierover: ze moeten 
alert en bereikbaar zijn. Evt. de groep opsplitsen (deels Kuil, deels op de groep) of zorgen dat ze vanaf bijv. 16:00 uur 
op de groep zijn zodat de bel gehoord wordt. (Actie Lex/Alex/Maaike) 
 

Rondvraag 
Er zijn geen opmerkingen voor de rondvraag. We sluiten de vergadering af en eten gezellig met elkaar bij Mamta. 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 3 maart bij een van de OC-leden thuis. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 17-01-2017 
- Beleidsplan (indien nog nodig) en huisregels bekijken 

 

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 

49 Zoeken cadeau leidsters Dion  Voltooid  

50 Klaarzetten geluid Dion/Roel  Voltooid  

51 Doorsturen jaarplanning naar Lex en 
Alex 

Dion  Voltooid  

52 Reminder aan ouders opgeven 
nieuwe tarieven bij Belastingdienst 

Alex/Lex  Openstaand  

53 Bespreken bereikbaarheid bij 
ophalen BSO/Reuzestap/Kuil 

Alex/Lex/Maaike  Openstaand  

 


