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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 11 april 2017, 18:30 uur 
Aanwezig: Alex, Dion, Lex, Maaike, Mariëlle, Marije, Roel. 
Afwezig:  Saskia, Carmen 
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

• Notulen en actiepunten van 17/01/2017 

• Definitief rapport BSO  

• Interne klachtenprocedure 

• Beleidsplan/Huisregels 

• Update Kleine Ikke  

• Rondvraag 

 

Notulen/actielijst 17-01-2016 
De notulen van 17 januari zijn goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen bij de actiepunten, allemaal voltooid. 
 

Definitief rapport BSO 
Dit rapport is reeds besproken. Er was nu een uiteindelijke versie. Er is een stuk tekst aangepast inzake het splitsen van 
de groep in twee delen voor o.a. eten en drinken. Dit is nu volgens de richtlijnen. De kinderen weten zelf in welk 
groepje ze zitten. 
 

Interne klachtenprocedure 
De vraag hierbij is hoe de medewerkers daarin worden meegenomen. Normaal gesproken komt een vraag/c.q. klacht 
bij de leidsters. Als die er niet uit komen gaat het naar Maaike, de O.C. en anders naar het klachtenloket als een 
oplossing uitblijft. In principe wordt een klacht in deze volgorde behandeld. Er is over afgelopen jaar ook een 
klachtenvrijbrief en -verslag. Lex en Alex lichten dit toe en mailen dit nog. De OC is akkoord met deze verslagen.  
 

Beleidsplan/Huisregels 
Het beleidsplan is vorige vergadering reeds besproken en er zijn geen bijzonderheden. Ook bij de huisregels zijn geen 
bijzonderheden. Ze worden ook weer actief gecommuniceerd naar de leidsters en de aandacht ligt momenteel o.a. bij 
hygiëne.  
 

Update Kleine Ikke 
Er zijn diverse voorbereidingen voor de nieuwe richtlijnen van iKK, waaronder CO2-meters. Er is ook nog steeds groei 
en het ziet er redelijk uit voor 2017. De uitbreiding van de BSO-groep (er is ook daar groei) gaat heel zorgvuldig. De 
grote hoeveelheid ruimte op de groepen is waardevol, dus er wordt niet zonder meer uitgebreid. Naast de ruimte 
kiezen mensen voor het ‘buiten’ van de BSO. De mogelijkheid van voorschoolse opvang wordt nog even genoemd, 
maar dit is niet aantrekkelijk, er zijn te hoge kosten aan verbonden. 
 

Rondvraag 
- Wordt er gedacht aan een opmerking over de vrijwillige ouderbijdrage in de nieuwsbrief. Ja! 
- Wordt er nog aandacht gegeven aan het vertrek van Adriana. Ja, doet Kleine Ikke.  

 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 16 mei bij een van de OC-leden thuis. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 11-04-2017 
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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 

52 Reminder aan ouders opgeven 
nieuwe tarieven bij Belastingdienst 

Alex/Lex  Voltooid  

53 Bespreken bereikbaarheid bij ophalen 
BSO/Reuzestap/Kuil 

Alex/Lex/Maaike  Voltooid  

 


