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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 29 augustus 2017, 20:15 uur 
Aanwezig: Dion, Marije, Roel, Saskia, Kathy 
Afwezig:  -  
Locatie:  Saskia  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

• Notulen en actiepunten van 27-06-2017 

• Melkbus/bijdrage ouders 

• Dag van de Leidsters: Idee + communicatie 

• OC: taken/werven nieuwe leden/poster 

• Nieuwe groepen indeling 

• Rondvraag 
 
Allereerst een welkom aan Kathy van ’t Hazeveld. Zij heeft zich aangemeld met interesse voor de OC naar aanleiding 
van ons stukje in de nieuwsbrief. Er volgt een korte voorstelronde.  
Er wordt vooraf nog opgemerkt dat de activiteiten, overnachting en foto’s van de BSO op Facebook zo leuk zijn en 
gewaardeerd worden.  
 

Notulen/actielijst 11-04-2017 
De notulen van 27 juni zijn goedgekeurd en worden vastgelegd in de volgende vergadering met Kleine Ikke. Het 
verzoek is of Dion foto’s wil maken van Kleine Ikke voor op de website omdat dit niet gebeurd is door de fotograaf. 
(actie Dion) 
 

Melkbus/bijdrage ouders 
We hebben afgesproken om de ouders ook financieel te betrekken bij de Dag van de Leidsters en Sinterklaas. Roel 
heeft een melkbus geregeld, deze komt bij het KDV te staan. Roel maakt nog een schoenendoos voor bij de 
peutergroepen/BSO. (actie Roel) Deze wordt in de week van 4-8 september geplaatst. Marije en Saskia zijn er op 
vrijdag om evt. ‘af te romen’. (actie Marije/Saskia) 
 

Dag van de Leidsters 
Het thema is snel besloten: bloemen. Kinderen kunnen een bloem versieren en deze worden mogelijk middels een 
vaas/plantenbak/draad geplaatst op de groepen, Roel overlegt met Marije wie hem plaatst. We sturen weer een brief 
met aankondiging, tevens van de collecte en met een voorbeeld bloem. Dion maakt de brief en overlegt met Marlies 
over inleveren van de bloemen. (actie Dion) Een leus/tekst voor op de bloem wordt nog over nagedacht. Als cadeau 
voor de leidsters wordt, afhankelijk van de inkomsten, gedacht aan een bos zonnebloemen, plantenbak met zaadjes 
voor op de groepen, bloemenchocolaatjes. Dit wordt in overleg geregeld. Dion kijkt binnenkort ook vast voor 
presentjes voor Sinterklaas. 
 

OC 
We zijn dit jaar in korte tijd met 3 leden minder en daarom kijken we naar aantal leden en taakverdeling. Een oproep in 
de nieuwsbrief heeft interesse gewekt van Kathy van ’t Hazeveld, zij overweegt zich bij de OC te voegen. We besluiten 
vooralsnog geen nieuwe leden te werven, omdat we mogelijk met 5 blijven, wat voldoende is. Er was, naast 
voorzitter/secretaris, een taakverdeling (nieuwsbrief, contact Kleine Ikke, contact ouders) die in de praktijk vaak via de 
app werd kortgesloten en niet bij vaste personen lag. Vastgelegd wordt dat Marije voorzitter wordt en Dion Secretaris 
blijft. Overige taken worden in de vergadering of via de app verdeeld indien nodig. Wel gaan we (hopelijk) tijdelijk wat 
geld beheren vanwege de actie voor de leidsters en daarom is Roel formeel penningmeester. Marije stelt voor om aan 
het eind van het jaar een klein overzicht te maken van het opgehaalde bedrag en waar het aan besteed is. Dit kan dan 
bij de notulen en bericht worden in de nieuwsbrief.  
Er wordt besproken of we nog ouders kunnen benaderen die geen actief lid zijn maar wel willen ondersteunen bij bijv. 
Sinterklaasviering. Dion vraagt bij Marlies na of hier überhaupt behoefte aan is en hoe de rolverdeling bij Sinterklaas 
wordt dit jaar (presentatie: Lissy? / Foto’s: Yvonne?). (actie Dion) 
Er moet ook een nieuwe poster komen. Foto’s kunnen naar Dion. Saskia’s naam moet hier gewijzigd worden. (actie 
Dion) 
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Nieuwe groepen indeling 
De indelingen zijn aan het veranderen en dit zou nog gecommuniceerd worden aan de ouders. Marije vraagt na hoe 
het er voor staat en wanneer er communicatie te verwachten is. (actie Marije) 
 

Rondvraag/mededelingen 
-  Marije vraagt of iemand al iets over de 10-minutengesprekken heeft gehoord. Dit wordt volgende vergadering 
nagevraagd. Er zou eenduidigheid moeten komen: of wel 10-minutengesprekken en deze actief 
aanbieden/communiceren. Of uitgaan van voldoende in de overdrachtsgesprekken en overige gesprekken op 
aanvraag. 
-  Kathy geeft aan komende tijd te laten weten of ze lid wil worden van de OC.  
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 10 oktober bij Kleine Ikke. De volgende punten zijn als agendapunten genoemd of 
blijven staan: 

- Notulen/actielijst 29-08-2017 
- 10-minuten gesprekken 
- Evaluatie Dag van de Leidsters/collecte 
- Sinterklaas 
- Nieuwsbrief online 
- Update Kleine Ikke 
- Vergadering januari 

 

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 

54 Stukje van de OC verzenden voor  
nieuwsbrief 

Roel  Voltooid  

55 Update website met OC-leden Alex/Lex/Maaike  Voltooid  

56 Nieuwe foto’s voor de website Dion  Open  

57 Melkbus en schoenendoos plaatsen Roel 4 september Open  

58 Afromen melkbus Marije/Saskia  Open  

59 Brief aankondiging DvdL en collecte Dion 4 september Open  

60 Leuks voor leidsters  OC 21 
september 

Open  

61 Hulp/datum Sinterklaas Dion  Open  

62 Nieuwe poster Dion  Open  

63 Navragen stand van zaken nieuwe 
groepsindeling 

Marije  Open  

 


