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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 26-02-2013 
Aanwezig: Alex, Lex, Brigit, Carmen, Esther, Fatima, Maaike, Stefanie, Dion 
Afwezig:  - 
Locatie:  Kleine Ikke 
 

Welkom/aftrap: 
De vergadering is compleet door de aanwezigheid van de voltallige OC en Lex en Alex. Maaike opent de 
vergadering met een voorstelronde van Lex en de nieuwe OC-leden v.v. 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Welkom 
2. Mail ouders (Esther) 
3. Ontwikkelingen m.b.t. samenwerking met andere partijen (Lex/Alex) 
4. GGD rapporten (Lex/Alex) 
5. Eigen jaarverslag Klachtenrapportage 2012 (Lex/Alex) 

Agendapunten van de OC die hieronder vallen:  
- Speelgoedbeleid K.I. 
- Kinderen ophalen van de BSO; hoe gaat het nu? 

6. Nieuw reglement oudercommissie (BOINK reglement) 
7. Jaarplanning O.C. en K.I. 
8. Huidige situatie K.I. 
9. Rondvraag 

 

Notulen februari 
Dit punt stond niet op de agenda maar wordt kort besproken. De notulen waren door de OC per e-mail 
gecontroleerd, goed bevonden en doorgestuurd aan K.I. Enige kanttekening is nog dat bij OC-leden die op de 
reservelijst staan de e-mailadressen verwijderd moeten worden. Dion zal dit wijzigen. (actie Dion) 
Lex reageert op een paar punten, om deze nu vast kort te sluiten.  

1. Aan-/afwezigheidsbord leidsters en kinderen: de OC vroeg zich af hoe in geval van calamiteiten er 
wordt bijgehouden of iedereen ‘veilig’ is. Lex geeft aan dat de aanwezigheidslijsten van de groepen 
meegaan bij calamiteiten. In de ochtend bij de startgroep liggen alle lijsten van alle groepen. Fatima 
geeft aan dat de lijst van de babygroep er dan niet is. Lex en Alex vragen dit na. (actie Lex/Alex) 

2. Huisregels: de OC is benieuwd naar een huisregellijst (n.a.v. onduidelijkheid over avondeten en 
schrijven in de schriftjes). Deze is er, bevindt zich in een map op de groep en komt online. (actie 
Lex/Alex) De wedervraag terug is of de OC deze wil bekijken en evt. aanvullen. (actie OC) 

 

Mail ouders 
Esther ontving twee e-mails van ouders die hun klacht en/of bezorgdheid wilden uitten.  

1. De eerste e-mail ging over het beleid omtrent het aantal leidsters per aantal kinderen op een groep. De 
ouders meenden dat er minder leidsters per groep waren dan eerder was toegezegd, en dat er soms 
zelfs te weinig leidsters zouden zijn. Esther heeft geantwoord hoe de richtlijnen zijn en dat het kan 
voorkomen dat er een leidster minder aanwezig lijkt te zijn, omdat deze bijv. met een kind naar de W.C. 
is. Dit zijn uitzonderingen en kan en mag gedurende een korte periode voorkomen. In alle gevallen 
wordt er echter aan de wettelijke eisen van de rijksoverheid voldaan. Lex en Alex bevestigen dit. 

2. De tweede e-mail kwam van ouders die verbaasd waren over het uitdelen van posters van de 
luchtmacht op de groep Droomwereld in het kader van het thema ‘Beroepen’. Het zou niet aansluiten 
bij de belevingswereld van kinderen in deze leeftijdsgroep. Esther bedankt voor het uiten van de 
bezorgdheid en geadviseerd om een gesprek met Betty Jans hierover aan te vragen. Lex bevestigt dat 
dit gesprek een dezer dagen zal plaatsvinden. De O.C. en K.I. kunnen zich vinden in de kritiek uit deze 
e-mail. Lex heeft reeds aan het team gevraagd zich nog eens over deze aanpak voor deze leeftijdsgroep 
te buigen. 
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Ontwikkelingen m.b.t. samenwerking met andere partijen 
Lex doet verslag van de huidige samenwerkingen en plannen voor uitbreiding daarvan.  

- Er is begonnen met een samenwerking met de B.S.O. De Hortus. Er zal allereerst uitwisseling 
plaatsvinden van personeel en materialen, later ook vervoer, locatie en opvang in de vakantie. Doel 
van de samenwerking is onder meer een uitbreiding creëren op het gebied van natuur en cultuur, 
kenmerken van De Hortus, en behoud van personeel. 
Esther uit haar bezorgdheid over het vertrek van Connie op de B.S.O. van Kleine Ikke. Connie blijft 
echter twee dagen daar werken en Marleen zal ondersteund worden door Pinar en Diane. 

- Ook met Z.M.L.K.-school De Lelie zal een samenwerking worden uitgebreid. Vier leerlingen gaan in 
tweetallen, onder begeleiding, een stagelopen bij Kleine Ikke als schoonmakers en tuinmannen. De 
Lelie heeft een eigen B.S.O. waarmee uitwisselingen plaats zullen vinden. In vakanties kunnen de 
B.S.O. en de peutergroep van K.I. gebruik maken van de gymzaal van De Lelie. 

- Aan Welzijn Op Maat wordt een ruimte verhuurd. Hierin kunnen ouders terecht voor adviesgesprekken 
omtrent opvoeding en moeder/kind begeleiding. 

De samenwerkingen met B.S.O. De Hortus en De Lelie worden via e-mail, krant en de website gecommuniceerd. 
 

GGD rapporten 
Het rapport van de GGD is op een paar kleine punten na (zie volgende agendapunt) erg positief. Er zal een 
aanpassing op het pedagogisch beleid van de B.S.O. plaatsvinden.  
 

Eigen jaarverslag Klachtenrapportage (2012) 
Onder deze noemer worden twee onderwerpen nader besproken die de OC ook op de agenda had staan.  
Speelgoedbeleid: De OC uit haar zorgen omtrent de hoeveelheid speelgoed op de groepen en de aansluiting 
van speelgoed bij de kinderen. Er lijkt te weinig voor handen (waaronder boeken) en voor kinderen te weinig 
uitdaging. Bovendien is het niet bij de juiste groepen/leeftijden verdeeld. 
Er wordt door Lex en Alex het volgende over gemeld: 

- Er wordt blijvend in speelgoed geïnvesteerd wanneer daar financiële ruimte voor is. Op het moment is 
die ruimte er niet en er is geen termijn wanneer die ruimte er wel is. 

- Speelgoed rouleert door de groepen.  
- Er zijn wel degelijk veel boeken en er is een nieuw, uitgebreider contract met de bibliotheek. 
- Er blijft ook speelgoed uit het Speelhuis komen, het contract is verlengd. 
- Er gaat speelgoed uitgewisseld worden met De Hortus en Nijkerk.  

Het verzoek is of leidsters hierin een actieve rol kunnen spelen en of er iemand (Betty?) een overzicht van de 
roulatie en het lenen kan houden. Dit wordt uitgezocht door Lex en Alex. (actie Lex/Alex) 
Ophalen kinderen van B.S.O.: De OC is benieuwd hoe het nu gaat. Het gaat volgens Alex redelijk, maar af en toe 
toch mis. Vorig jaar ging er door een slecht systeem veel mis, m.n. bij flexibele contracten. Het systeem is 
verbeterd. Het gaat nu beter, maar ondanks controlelijsten en dubbele controle kan het af en toe fout gaan. 
 

Nieuw Reglement Oudercommissie 
Dit was een openstaand agendapunt van de OC in de oude samenstelling. Het voorbeeld reglement van BOINK 
is nagekeken in oktober 2012 maar niet gecommuniceerd. De nieuwe OC agendeert dit voor de volgende 
vergadering, bespreekt het en dan zal het worden afgerond. (actie OC + agendapunt) 
 

Jaarplanning 
Dion heeft de jaarplanning gemaakt met de vergaderingen, thema’s op de groepen, feestdagen en 
sluitingsdagen. Toegevoegd moet nog de Dag van de Leidsters op 19 september (actie Dion) en de 10-minuten 
gesprekken. (actie Lex Alex) De OC zal zich nog buigen op haar rol bij verschillende activiteiten. 
 

Huidige situatie K.I. 
Lex doet verslag van de gang van zaken rond Kleine Ikke. De branche zit in zwaar weer en dat laat ook K.I. niet 
ongemoeid. Er wordt nauwkeurig gekeken naar aanmeldingen en uitstroom, contracten, uitgaven. Het is 
vervelend, maar het is niet anders. Verder heeft Betty de aanpassingen in het Pedagogisch Plan afgerond deze 
week n.a.v. het GGD rapport. En er wordt gewerkt aan vormgeving van het ‘vier ogen principe’. Alex mailt dit 
door en de OC kijkt hier naar volgende vergadering. (actie Alex/OC + agendapunt) Tevens wordt gewerkt aan 
‘continue screening’ van het personeel. 
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Rondvraag 
Verzoek van Lex aan de OC om voor de OC-vergadering van april het Reglement Oudercommissie en de nog toe 
te sturen informatie over het ‘vier ogen principe’ te bekijken en te communiceren met K.I. Alex geeft aan dat de 
deur van het kantoor altijd open staat. 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 9 april om 20:00 uur bij Stefanie, Paardenkamp 43.  
De volgende punten zijn als agendapunten genoemd: 

- Reglement Oudercommissie 
- Informatie ‘vier ogen principe’ 
- Goedkeuren Klachtenrapportage 

De volgende punten stonden nog als agendapunt genoteerd:  
- Huisregels 
- Uitwisseling Nijkerk/contact OC Nijkerk 
- Nieuwsbrief (inhoud, richtlijnen) 
- Jaarplanning OC en K.I.  

 

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 vermeld. 
 

 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

25 Contact leggen met OC Nijkerk OC (Stefanie) ? Openstaand  

29 Uitzoeken verschillen nieuw 
modelreglement BOINK met het 
huidige regelement 

Esther vraagt na bij 
Wilco hoe het zit 

Januari 2013 Openstaand  

30 Overleg met K.I. over plaatsing 
notulen (april) met klacht ouder 
(i.i.g. zonder naam ouder) 

Stefanie ? Openstaand  

31 Opmaken ledenlijst OC voor intern 
gebruik en voor K.I. 

Dion ? Openstaand  

32 Voorleggen problemen v.w.b. 
communicatie aan K.I.  

Stefanie/Dion Voor 26 
februari 

Openstaand  

33 Inventarisatie nieuwe OC-leden 
Marcel en Brigit 

Maaike 26 februari Openstaand  

34 Nieuwe poster, stukje nieuwsbrief en 
nieuwe leden op website K.I. 

Carmen/Maaike z.s.m. Openstaand  

35 Navragen doorsturen e-mails en 
beheer e-mailaccount OC bij Wilco 

Esther/Dion  Openstaand  

36 Opvragen jaarplanning/activiteiten 
bij K.I. 

Carmen  Openstaand  

37 Opstellen jaarplanning Dion  Openstaand  

38 Aanpassen e-mailadressen in vorige 
notulen 

Dion  Openstaand  

39 Navragen om de babylijst bij de 
startgroep te hebben 

Lex-Alex  Openstaand  

40 Huisregels online plaatsen Lex/Alex  Openstaand  

41 Huisregels bekijken en aanvullen OC  Openstaand  

42 Verzoek om overzicht houden van 
rouleren speelgoed bij Betty 

Lex/Alex  Openstaand  
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43 Bekijken en vaststellen nieuw 
Reglement Oudercommissie 

OC 9 april Openstaand  

44 Aanvullen jaarverslag met Dag van 
de Leidsters 

Dion  Openstaand  

45 Navragen datum 10-minuten 
gesprekken 

Lex/Alex  Openstaand  

46 Doorsturen van informatie ‘vier ogen 
principe’ 

Alex  Openstaand  

47 Bekijken informatie ‘vier ogen 
principe’ + bespreken op vergadering 

OC 9 april Openstaand  

 
 


