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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 14 november 2017, 20:15 uur 
Aanwezig: Dion, Marije, Roel 
Afwezig:  Saskia 
Locatie:  Bij Dion 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

• Notulen/actielijst 10 oktober 2017 

• E-mail   

• Communicatie BSO 

• Sinterklaas 

• Draaiboek Dag van de Leidsters 

• Financiën DvdL en Sint 

• Nieuwe leden 

• Rondvraag 
 

Notulen/actielijst 10-10-2017 
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website. 
Bij de actiepunten:  

- Dion heeft een nieuwe poster gemaakt, maar deze is nog niet gesignaleerd. 
- Informatieproces BSO wordt nog door Marije in de gaten gehouden 

 

E-mail 
We hebben een e-mail ontvangen met een vraag omtrent de weigering van een kind op het KDV. De betreffende ouder 
stelt niet zozeer een vraag, maar legt haar probleem voor: kind gaat van Kleine Ikke naar anders KDV vanwege afstand, 
kan daar niet aarden, moeder wil terug naar Kleine Ikke, maar dat gaat niet vanwege een achterstand bij het kind. Kind 
wordt vervolgens aangenomen bij ander kinderdagverblijf.  
De OC wil KI een aantal algemene vragen stellen over dit proces: 

- Hoe gaat het ‘screenen’ van een kind dat wordt aangemeld bij Kleine Ikke in zijn werk? Test men van tevoren 
op evt. achterstanden/problemen? Is er een speciale aanmeldingsprocedure? 

- Hoe wordt informatie omtrent een kind overgedragen naar een ander KDV/instelling? 
- Hoe wordt doorgaans een achterstand vastgesteld?  

Dion stuurt de vragen (via de notulen) naar Maaike. (actie Dion) 
 

Informatie BSO 
Roel heeft een bericht gehad over de aanmelding met informatie over het wel/niet fietsen van en naar school. Marije 
heeft nog niets gehoord. Enkele weken van tevoren zou er informatie moeten komen, maar dat is bij Marije niet 
gelukt. Wij zouden 6 weken adviseren om aan te houden, zodat ouders -ook bij geen plaatsing- andere maatregelen 
kunnen nemen. Marije blijft monitoren en het punt wordt geagendeerd. (actie Marije en agendapunt) 
 

Sinterklaas 
Dion moet werken. Hij bouwt wel het geluid op en Roel zal het bedienen. Dion vraagt bij Marlies de liedjes op die 
nodig zijn en regelt een CD. (actie Dion) De rest van het programma is in handen van Kleine Ikke. 
 
 

Draaiboek Dag van de Leidsters 
Om niet elk jaar het wiel opnieuw uit te vinden maken we een draaiboek/tijdslijn voor de Dag van de Leidsters. 
 
Mei/Juni 
Stukje maken voor in de nieuwsbrief voor de zomervakantie en op Facebook, met een aankondiging van een collecte 
voor de Dag vd Leidsters/Sint met daarin welke week de collecte gehouden wordt. Hierbij ook vast het thema bepalen. 
Juli 
Aankondiging in de nieuwsbrief/Facebook. 
Augustus/september (afhankelijk van zomervakantie 
1e week na de zomervakantie aankondiging van datum collecte en thema + voorbeelden per e-mail en op Facebook. In 
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principe niet meer op papier. 
Collecteweek (evt. 2 weken).  
September 
Week voor DvdL cadeau’s/lekkers inkopen/inpakken. 
Afstemmen met kantoor verzamelen creaties kinderen. 
Week ervoor posters met aankondiging ‘A.s. donderdag Dag van de Leidsters 
3e donderdag van september 
Dag van de Leidsters! Presentjes verdelen op de groepen en creaties kinderen naar de groepen brengen. 
 
Er wordt nog geopperd om voor de zomervakantie al geld in te zamelen. Niet pas erna. Dit kan een keer geprobeerd 
worden. Verder is er nog een idee om cadeau’s te laten bezorgen op de dag zelf, bijvoorbeeld van een bakker, bloemist. 
I.p.v. een cadeau kunnen we de leidsters ook eens een High Tea (Alleman, Ontmoeting) of iets dergelijks (Ziezo?) 
aanbieden bij voldoende inkomsten. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar.  
 

Financiën Dag van de Leidster / Sint 
Uiteindelijk is de opbrengst van de inzameling € 138,95. We zijn blij met deze opbrengst en hebben voor de Dag van de 
Leidsters en voor Sint leuke cadeautjes voor de leidsters kunnen kopen. Hier een verantwoording van besteding t.b.v. 
de leidsters en Kleine Ikke:  
 
Inzameling  € 138,95 
 
Dag van de Leidsters 
Bloempotten  €    4,- 
Chocolaatjes  €   26,91 
Decoratief materiaal  €    7,11 
Totaal   €   38,02 
 
Sinterklaas 
Portemonneetjes  €   60,02 
Chocoladegeld/snoep €   14,21 
Boekjes t.b.v. KDV €    8,97 
CD-DVD t.b.v. BSO €   16,99 
Inpakpapier  €    0,74 
Totaal   €  100,93 
 

Nieuwe leden 
Dion zal in april afscheid nemen van de OC omdat zijn zoon dan 4 wordt en niet naar de BSO zal gaan. Dat betekent dat 
de OC met 3 leden overblijft en dat is toch wat aan de krappe kant. We zullen bij de nieuwsbrief voor kerst weer een 
uitvraag doen en kijken of we via Kleine Ikke Facebook hier ook aandacht aan kunnen besteden.  
 

Rondvraag 
Geen opmerkingen 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 23 januari om 18:00 uur bij Mamta. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst 14-11-2017 
- Bespreken gewijzigd pedagogisch beleidsplan 
- Informatie BSO 
- Aanname proces 
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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 

56 Nieuwe foto’s voor de website Dion  Open  

62 Nieuwe poster Dion  Voltooid  

64 Onderbouwing tarieven bij notulen Lex 31 
december 

Voltooid 13-10-2017 

65 Informatievoorziening BSO Marije  Open  

66 Implementeren mail-reactie na 
inschrijving BSO 

Lex/Maaike  Voltooid  

67 Jaarplanning OC 2018 Dion  Open  

68 Vragen omtrent bericht ouder naar 
Maaike (via notulen) 

Dion  Open  

69 Geluid, liedjes CD Sint Dion  Open  

 


