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Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum: 5-10-2021 
Aanwezig: Maaike, Wendy Steenbergen, Danielle, Sanne, Marlies en Roel 
Afwezig:  Wendy Bakker 
Locatie:  Kleine Ikke 
 
Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
Welkom  
-Notulen 22-06-2021 
-Evaluatie 2e kwartaal/ zomervakantie 
-Evaluatie groepen 
-Covid19. 
-Dag van de leidsters 
-Klachten 2e kwartaal 
-Vooruitblik 4e kwartaal. 
-WVTTK. 
 
 
 
 
Welkom: De vergadering mag eindelijk weer op Kleine Ikke plaats vinden en start om 19:30uur. 
 
Notulen 22-06-2021: Zijn goedgekeurd. 
 
Evaluatie 2e kwartaal/zomervakantie 2021: Bij de bso is wat terugloop te zien. Zijn ook weer ouder hierop 
teruggekomen. Vakantieplanning was goed. 
Eerste keer naar Aldoende (gebouw naast Kleine Ikke) is geslaagd. Een aantal BSO kinderen hebben hier vogelhuisjes 
gemaakt. 
Brandmelding was loos, goed op gereageerd. Zijn ook aandachtspunten uitgekomen. 
 
Evaluatie groepen: De verbeterpunten die zijn besproken blijken goed te zijn uitgewerkt. 
Personeelsplanning blijft nog lastig. 
 
Covid 19: 1postief kind op KI, goed op gereageerd. Test protocol is aangepast. Door adequaat handelen en testen 
heeft de BSO wel open kunnen blijven. 
Ophalen BSO kinderen: Voorstel tot pilot: Kinderen ophalen in de gang, wel 1 ouder per gezin in de gang. Als het 
buiten kan graag, maar gezien het seizoen is dit niet altijd haalbaar en gastvrij. 
Ouders mogen kinderen niet meer op de groep ophalen. 
 
Dag van de Leidsters: De collecte heeft een mooi bedrag opgeleverd. Als OC zijnde willen we de collecte naar voor de 
zomervakantie halen. Dit zodat we meer tijd hebben om wat leuks te maken voor de leidsters. Ook gaan we een 
betere planning maken. 
 
Klachten 2e kwartaal: Klacht mbt fietsen is afgehandeld door Kleine Ikke. 
Klacht van een ouder mbt overdracht: Is door de OC afgehandeld en besproken. Evaluatiepunten zijn meegenomen. 
 
Vooruitblik 4e kwartaal 2021: Cijfermatig gaat goed. Personeelstekort blijft een probleem. Hoe daarmee om te gaan 
wordt over nagedacht. 
Aanbod van nieuwe kinderen. 
Sinterklaas: Viering op de groepen, vooral de babygroepen. Op donderdag pieten op de groep. Rest van de week wel 
sinterklaas activiteiten. Peutergroepen idem met eventueel extra kinderen die die dag niet op de groep zijn. 
Alles onder voorbehoud van voldoende personeel. 
BSO gaat nog over een activiteit na. 
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WVTTK: Samenwerking met SKH. Ochtend SKH en daarna naar KI. Met name voor VVE kinderen. Dit zal in kleine 
stappen gaan. 
 
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 

73 Enthousiaste ouders polsen voor OC Maaike/leidsters  Sluimerend  

84 Nieuwe foto en info aanleveren 
Oc leden 

Allen 16-04-2019 Open  

85 NAW gegevens aanleveren OC leden 
bij Roel 

Allen 16-04-2019 Open  

88 Poster OC leden maken Roel 1-12-2019 Open  

89 Contact leggen met nieuw OC lid Roel Q2 2021 Heropend  

93 Dank je wel Saskia en Marije Allen Q2 Open  

94 Verslag enquête Allen Eerst 
volgende 
OC-KI 

open  

 
 
 
 


