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Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC)+KI 
 

Datum: 22-06-2021 
Aanwezig: Marlies, Sanne, Danielle, Wendy, Maaike en Roel 
Voor het eerst aanwezig: Wendy 
Afwezig:   
Locatie:  Digitaal 
 
Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
- Welkom aan Wendy 
-Welkom  
-Notulen 13-03-2021. OC vergadering van 11-05-2021 is niet doorgegaan. 
-Evaluatie 2e kwartaal 
-Evaluatie groepen 
-Uitkomsten enquête? Vervolg 
-Covid19. 
-Dag van de leidsters. Planning communicatie enz 
-Stakingen. 
-Vooruitblik 2021 
-WVTTK. 
 
 
 
 
Welkom aan Wendy: Zij stelt zich voor en motiveert haar keuze om toe te treden tot de oc. 
 
-Welkom: Om 19:30 wordt de vergadering geopend. 
 
-Notulen 13-03-2021. Deze zijn geaccordeerd. 

De OC vergadering van 11-05-2021 is niet doorgegaan. 
  

-Evaluatie 2e kwartaal: Er zijn vele aanmeldingen voor de rondleidingen. 
 Bso heeft wat min uren. Voordeel is wel dat de huidige wachtlijst hierdoor korter wordt.  

  KDV loopt zoals verwacht. 
-Evaluatie groepen: -BSO doet het goed. Overdracht gaat goed. De moestuin van meester Dion is  
 groot succes. Dit geeft de BSO een positieve boost. 

-Punt van aandacht is het goed insmeren van alle kinderen, ook de wat minder mondige kinderen. 
-De ingang bij de kdv wordt weer als uitgang gebruikt. Ouders zijn het zat net als de maatschappij. Zijn er 
binnen kdv al versoepelingen mogelijk. Alleen is KI gebonden aan protocollen. Deze geven tot nu toe nog geen 
versoepelingen af. Hopelijk komt dit de komende week. 
De bubbels worden wel opgegeven per 26-06-2021. 
Er zal na zaterdag wel gecommuniceerd worden wat de regels nieuwe protocollen en regels mbt covid 19 zijn. 
-Onrust op Droomwereld en Wonderland de vele (verklaarbare) wisselingen van de PM_ers: hygiëne is wat 
minder, vaker andere gezichten op de groep. Dit zorgt voor wat onrust. De hygiëne hoort bij basiszorg en 
wordt besproken met de groep. 
Overdracht middels schriftje wordt vaak overgeslagen. 
Door ontslag pm-er en verscherpte regels vanuit het RIVM is de personele planning erg lastig. Nieuwe pm-ers 
worden ingewerkt. 
-Centraal regelen gevonden voorwerpen. Dit punt wordt meegenomen. Zeker aangezien nu de buitenruimtes 

 door meerdere groepen worden gebruikt 
-Evaluatiegesprekken moeten beter vermeld worden en actiever gecommuniceerd worden. 
-Personele planning op de BSO wordt de komende tijd uitdagend. 

 
-Uitkomsten enquête: Communicatie tijdens coronatijd. 65 ouders hebben hierop gereageerd. Algemeen beeld is 
positief over hoe en er wat er is gecommuniceerd. Gemiddeld genomen is de 2/3 a ¾ met de stellingen eens. 
De schrijfsters heeft adviezen gegeven die dit positieve beeld te niet lijkt te doen. Dit kleurt het verslag wel. 
Wellicht op gezette tijden een evaluatie moment met ouders. Dit wordt meegenomen. 
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-Covid19.: Geen nieuwe besmettingen gelukkig. 

10 minutengesprekken komen terug, echter ook hier wordt weer gewacht op vernieuwde protocollen. 
Kijk op ontwikkeling (Koo formulier) worden wel ingevuld en alleen tijdens 10 minuten gesprekken besproken. 
Afwachten wat de protocollen gaan doen. 
 

-Dag van de leidsters. Planning communicatie enz: Graag een week de mailing naar kantoor sturen. 
 
-Stakingen: Wordt binnen KI nog niet overgesproken, nog niemand heeft zich als staker ingeschreven. 

Het punt personeelstekort is vooral in de randstad enorm. Dus dat is herkenbaar. 
 

-Vooruitblik 2021: Is lastig ivm corona en personeelstekort. 
 
-WVTTK: Dit jaar komt er geen fotograaf.  

Raamfolie reuzenstap ivm hitte: Heeft nog steeds de aandacht. 
Ziekte en ruildagen: Deze kunnen niet per direct geruild worden ivm rooster. 
 

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 Gesloten  

93 Dank je wel Saskia en Marije Allen Q2 Open  

94 Verslag enquête Allen Eerst 
volgende 
OC-KI 

Gesloten  

 
 
 
 
 
 
 


