
1 

Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum: 12-04-2022 
Aanwezig: Maaike, Roel, Danielle, Sanne, Wendy en Marlies. 
Afwezig:   
Locatie:  Kleine Ikke. 
 
Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
--Welkom  
-Notulen 18-01-2022 
-Evaluatie 1e kwartaal 
-Evaluatie groepen 
-Stage BSO/KDV, mail van Maaike. Mannen op de KDV? 
-Samenwerking het Klimrek; contact/samenwerking OC’S? 
-WVTTK. 
 
. 
 
 
 
Welkom:  
 
 
-Notulen 18-01-2022: Notulen zijn goedgekeurd. 
Oc vergadering van 01-03-2022 is ivm het gebrek aan agendapunten niet doorgegaan. 
 
-Evaluatie 1e kwartaal: Het is op Kleine Ikke gelukkig weer druk met rondleidingen! Het inplannen en op de wachtlijst 
zetten van de nieuwe aanmeldingen gaat nog wel, maar wordt steeds uitdagender. 
Het ziekteverzuim is hoog. Er is grote behoefte aan invallers. Echter het opleiden en verkrijgen van nieuw personeel is 
lastig. 
 
-Evaluatie groepen: De pedagogisch medewerkers op de BSO’s groeien op het pedagogisch gebied, naast dat het 
“alleen leuk spelen en sporten” is. 
KDV groepen geen bijzonderheden. Wel te merken de “vaste” kern weer terug is van zwangerschapsverlof/ziekte. 
Kernwaardes worden beter nageleefd. 
 
-Stage BSO/KDV. Mannen op de KDV?: Er moet een stageplek gezocht worden voor een mannelijke stagiair op de KDV. 
Helaas blijft dit anno 2022 nog een gevoelig onderwerp wat op weerstand stuit.  
Als OC zijnde snappen we waar dit gevoel vandaan komt. Echter vinden wij dit geenszins een reden om hierop tegen 
te zijn. Wij zijn zelfs van mening dat dit schuurt met discriminatie. Juist de diversiteit (geslacht, geloof, etnisch enz.) 
binnen de groepen is een pre in de KDV/BSO. De afgelopen jaren zijn er door de branche zelf al vele maatregelen 
genomen zodat er altijd onder “vier ogen” gewerkt wordt. 
Voor elke stagiair geldt daarnaast dat deze nooit alleen op een groep gelaten mag worden. Wij hebben het 
vertrouwen dat Kleine Ikke deze stage op goede manier invulling geeft. 
 
-Samenwerking met het Klimrek; contact/samenwerking OC’s: Samenwerking is groeiende, ook mbt uitwisseling van 
personeel. Het pedagogisch beleid wordt ook steeds meer gelijkgetrokken. 
Als de samenwerking tussen beide organisaties is geïntensiveerd, wordt het misschien interessant voor de OC’s om te 
kijken of een samenwerking gewenst dan wel noodzakelijk is. 
Mocht er al eerder de wens zijn om als OC zijnde contact met elkaar te leggen dan hebben wij geen bezwaar of elkaar 
te helpen. 
 
-WVTTK:  
-Zomerfeestje: Maaike gaat het navragen bij Alex en Lex hoe dit vorm te geven. 
-Er komt een aparte aansluiting op het fietspad tegenover KI. Met dank aan een actieve ouder! 
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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 

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  

      

93 Dank je wel Saskia en Marije Allen Q2 Open  

 
 


