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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 10 oktober 2017, 19:30 uur. 
Aanwezig: Alex, Dion, Lex, Marije, Roel.  
Afwezig:  Saskia 
Locatie:  Kleine Ikke 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

• Notulen/actielijst 29 augustus 2017 

• 10-minuten gesprekken 

• Update Kleine Ikke 

• Tarieven 2018 

• Bericht/fietsprobleem mevr. Idrissi 

• Evaluatie Dag van de Leidsters / Inzameling 

• Sinterklaas 

• Communicatie Algemeen 

• OC-leden uitbreiding? / Nieuwsbrief december? 

• Vergadering januari 16-01 

• Rondvraag 
 

Notulen/actielijst 29-08-2017 
De notulen zijn goedgekeurd (na een kleine tekstuele wijziging) en kunnen op de website. 
 

10-minuten gesprekken 
De vraag vanuit de OC: worden deze nog aangeboden en wanneer? Deze worden voor februari gepland o.a. vanwege 
de nieuwe groepsindeling, maar ook omdat het dan een relatief rustigere tijd is. Ondanks dat er niet veel interesse is, 
wil Kleine Ikke wel de mogelijkheid bieden. De 10-minuten gesprekken worden per e-mail en Facebook onder de 
aandacht van ouders gebracht. 
 

Update Kleine Ikke 
Lex laat een overzicht zien van de huidige stand van zaken bij Kleine Ikke. Het gaat redelijk op dit moment.  
 

Tarieven 2018 
Alex licht de nieuwe tarieven toe. Lex zal de onderbouwing aan de notulen toevoegen. Actie Lex De OC gaat akkoord 
met de nieuwe tarieven. Opmerking: in de nieuwsbrief einde dit jaar een oproep aan de ouders dat men de tarieven 
ook bij de belastingdienst moet wijzigen, i.v.m. de toeslag. 

 

Bericht/fietsprobleem mevr. Idrissi 
Er is persoonlijk overleg geweest hierover tussen Maaike en mevrouw Idrissi en e.e.a. is opgelost. Wel is er 
onduidelijkheid over hoe het zit met het vervoer: van welke school per fiets en welke per auto? Roel vult aan dat hij 
vooraf meer informatie -o.a. hierover- had verwacht bij inschrijven voor/doorstromen naar de BSO. Marije beaamt dit. 
Lex geeft aan dat de BSO erg vol zit en men pas informatie ontvangt wanneer plaatsing gegarandeerd is. Dit om 
teleurstellingen te volkomen. Informatie zou enkele weken van tevoren moeten komen, ook omtrent fietsen. Marije zit 
nu in dit traject en zal e.e.a. in de gaten houden. Actie Marije Voorgesteld wordt om de vervoersinformatie op de 
website te zetten. Lex pleit voor een persoonlijker benadering. Nieuwe ouders met kinderen voor de BSO krijgen de 
info persoonlijk bij de rondleiding. Voor ‘bestaande’ ouders wordt voorgesteld na ontvangst van inschrijving een e-mail 
te sturen met informatie omtrent het vervoer. Iedereen vindt dit een goed idee. Dit wordt opgepakt bij Kleine Ikke. 
Actie Lex/Maaike 
 

Evaluatie Dag van de Leidster / Inzameling 
De inzameling heeft € 133,95 opgeleverd. De OC had gehoopt op rond de € 100, dus voor een eerste keer redelijk. Er is 
hiervan zo’n € 33 gestopt in de vazen en chocolaatjes t.b.v. de Dag van de Leidsters. Het restant gaat mee naar de 
Sinterklaascadeautjes. Dion heeft al iets gekocht. Op de Dag van de Leidsters was het wisselend per groep hoeveel 
bloemen er gemaakt zijn. Er waren wel leuke acties waarbij de leidsters een taart of cake kregen. De leidsters hebben 
het naar verluid als leuk ervaren.  
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Voorgaande jaren hebben we de brief met de oproep voor de DvdL ook op papier gedaan. Dit jaar niet. Voorgesteld 
wordt om Facebook volgend jaar als ondersteuning in de berichtgeving te gebruiken.  
 

Sint 
Dion heeft contact gehad met Marlies. Sinterklaas komt op 1 december van 16:00-16:30 bij Kleine Ikke. Lissy verzorgt 
de presentatie, Dion de geluidsinstallatie. Het draaiboek wordt van vorig jaar overgenomen.  
 

Communicatie Algemeen 
Al eerder besproken. Ging om beperkte informatievoorziening bij BSO/vervoer. 
 

Uitbreiding OC / Nieuwsbrief december   
De OC telt nu 4 leden. Er was iemand geïnteresseerd maar ze had er andere verwachtingen bij en sluit daarom niet 
aan. Er komt een nieuwsbrief in december en daarin zal weer een oproep gedaan worden. Er moet wel een nieuwe 
poster komen. Dion maakt deze. Actie Dion 

Vergadering 16 januari 2018 
De eerste vergadering van het nieuwe jaar zal traditiegetrouw in combinatie zijn met een etentje bij Mamta. Op 
verzoek van Alex wordt de vergadering een week later gehouden, 23 januari. Lex reserveert en Mariëlle en Carmen 
worden ook uitgenodigd bij wijze van afscheid/bedankje. 

Rondvraag 
Marije: geeft een compliment voor Angela die kordaat optrad bij ziekte van haar kind. 
Lex: er komen vanwege IKK en het GGD rapport nieuwe beleidsplannen. Verzoek om plannen te lezen, opmerkingen 
plaatsen en uiteindelijk accorderen per vergadering of mail. Er wordt gepoogd e.e.a. voor 14 november klaar te 
hebben. 
Maaike: er is op 18 september weer een GGD controle geweest bij de BSO en dat loopt nog. Er volgt binnenkort een 
rapport.  
Maaike: was niet meegenomen in de e-mail in aanloop naar deze vergadering. Waarvoor excuses van Dion. 
Alex: er moet een nieuwe jaarplanning komen. Deze maakt Dion, stuurt hem door voor eind 2017, vastleggen in 
vergadering januari 2018. Actie Dion 
Alex: informeert naar de ervaringen met de groepenwijzigingen. De veranderingen zijn voor de aanwezigen zeer te 
overzien en zijn als prima ervaren. Op kantoor zijn er ook vrij weinig klachten of problemen gemeld.  
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 14 november om 20:00 uur bij een van de leden. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 10-10-2017 
- Bespreken gewijzigd pedagogisch beleidsplan 
- Informatie BSO 
- Sinterklaas (cadeautjes leidsters) 

 

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 

56 Nieuwe foto’s voor de website Dion  Open  

57 Melkbus en schoenendoos plaatsen Roel 4 september Voltooid  

58 Afromen melkbus Marije/Saskia  Voltooid  

59 Brief aankondiging DvdL en collecte Dion 4 september Voltooid  

60 Leuks voor leidsters  OC 21 
september 

Voltooid  

61 Hulp/datum Sinterklaas Dion  Voltooid  



3 

62 Nieuwe poster Dion  Open  

63 Navragen stand van zaken nieuwe 
groepsindeling 

Marije  Voltooid  

64 Onderbouwing tarieven bij notulen Lex 31 
december 

Open  

65 Informatievoorziening BSO Marije  Open  

66 Implementeren mail-reactie na 
inschrijving BSO 

Lex/Maaike  Open  

67 Jaarplanning OC 2018 Dion  Open  

 

 


