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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 14-05-2013 
Aanwezig: Lex, Alex, Carmen, Esther, Maaike, Dion 
Afwezig:  Brigit Fatima, Stefanie 
Locatie:  Kleine Ikke 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Notulen vorige vergadering 
2. Update wisseling groep Drakenheuvel (Brigit) 
3. Open dag 
4. ‘Vier-ogen’ principe (Alex) 
5. Voorstel huisregels (Dion) 
6. Concept reglement OC (Maaike) 
7. Communicatie ouders-KI 
8. Update roulatie speelgoed 
9. Werving nieuwe leden; update vertrek 3 OC leden (op termijn) 
10. Nieuwe ontwikkelingen rondom KI 
11. Rondvraag 

 

Notulen vorige vergadering 
De notulen voor de vorige vergadering zijn al per e-mail aangepast en goedgekeurd door de OC. Lex en Alex 
reageren op een paar punten: 

- Het vergaderadres moet eruit (privacy) 
- De blauwe hoesjes bij de deur zijn door de nieuwe matten niet nodig, maar blijven liggen voor ouders 

die ze toch willen gebruiken bijv. bij slecht weer. 
- De babylijst op de startgroep is volgens de leidsters ’s ochtends vroeg steeds aanwezig. 

 

Update wisseling groep Drakenheuvel 
Dit punt zou Brigit voor haar rekening nemen, maar door haar afwezigheid kan dat niet. De reden van het 
wisselen van de groep Drakenheuvel heeft ook te maken met het Vier-ogen-principe, wordt later nog genoemd.  
 

Open dag 
Op 25 mei wordt de Open Dag gehouden op Kleine Ikke. Bedoeld voor de kinderen en familie die nu al bij Kleine 
Ikke komen en voor nieuwe klanten. De leidsters zijn enthousiast over deze dag en de OC zal ook aanwezig zijn. 
In ieder geval zijn Fatima, Carmen en Dion aanwezig. (actie Fatima, Carmen, Dion) Afgesproken wordt dat zij 
zich bij de catering voegen. Zo hebben de leidsters handen vrij voor rondleidingen en activiteiten. Bovendien is 
dit een rustig moment (niet tijdens rondleiding) waarbij OC-leden vragen kunnen beantwoorden of een gesprek 
aan kunnen knopen en zo het bestaan van de OC kunnen promoten.  
Voor de Open Dag komt een grote advertentie in de krant en ouders ontvangen een e-mail. Er zijn diverse 
activiteiten (clown, springkussen, knutselen) en bovendien kortingsacties die hiermee samen vallen. 
 

‘Vier-ogen’ principe 
De informatie die Alex heeft gestuurd voor de vorige OC vergadering was vanuit de overheid en BOINK, en 
informatief bedoeld. Kleine Ikke heeft haar beleid omtrent dit principe nu vastgelegd en door hier met de OC 
over te praten voldoet Kleine Ikke aan de wettelijke verplichtingen.  
Alex geeft hoe Kleine Ikke vormgeeft aan het Vier-ogen-principe:  

- De basis is dat er meer ogen en meer oren op de groep moeten zijn, en transparantie van ruimten. 
- Leidsters zijn niet te lang alleen op de groep. Er zijn mede daarom bijna altijd twee leidsters, of ook een 

stagaire aanwezig. Bovendien loopt Betty veel rond. Er zijn dus continu meer ogen.  
- Indeling van de lokalen is hier en daar gewijzigd (overzichtelijk), deuren zijn open of voorzien van glas, 

deur uit de verschoonruimte is verwijderd (stond toch al altijd open). Dit zorgt voor transparantie. 
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- Bij de babygroep is de deur vaak dicht en vanwege de omvang ook vaak 1 leidster, vandaar dat hier 
altijd een babyfoon staat die verbonden is met kantoor.  

- Wanneer een groep klein is en de situatie dreigt te ontstaan dat 1 leidster te lang alleen op de groep 
zou zijn, worden groepen ‘opgedubbeld’. Dit is een reden waarom de groep Drakenheuvel nog wel 
eens bij een andere wordt gevoegd.  

- Tot slot heeft Kleine Ikke professioneel personeel dat elkaar durft aan te spreken.  
 
De OC is blij dat het beleid is vastgelegd, kan zich vinden in het document en had in de eigen vergadering al 
genoemd positief te zijn over de transparantie van het kinderdagverblijf en vond dat Kleine Ikke al in grote 
lijnen voldeed aan dit principe. 
 

Voorstel huisregels 
Dion heeft namens de OC de huisregels onder de loep genomen en deze vergeleken met die van andere 
kinderdagverblijven. Ze zijn aangepast, maar er waren nog vragen aan Kleine Ikke over specifieke punten. Lex 
geeft in de vergadering de aanvullingen door en Dion zal deze verwerken in het document, alsmede enkele 
toevoegingen voor de BSO, het wordt daarmee 1 document. Wanneer het klaar is zal Dion deze versturen aan 
Kleine Ikke en Alex plaatst ze op de site. (actie Dion en Alex)  
 

Nieuw reglement Oudercommissie 
Dit reglement is bekeken door Maaike en enkele OC-leden. Er waren nog een paar vragen die worden ingevuld:  

- Ouders mogen op verzoek bij alle vergaderingen aanwezig zijn. 
- Het vergaderschema komt op de site, zodat alle vergaderingen aangekondigd zijn. (actie Dion/Alex) 
- Adviestermijn van de OC en van de houder wordt op 4 weken vastgelegd.  
- De OC bekijkt jaarlijks het reglement en de houder tip de OC wanneer er wijzigingen vanuit de 

brancheorganisatie zijn die een aanvullende controle of wijziging van het reglement vereisen. 
Deze punten worden aangepast en dan is het document af. (actie Dion) 
 

Communicatie ouders-KI 
Het is de OC afgelopen vergadering niet helemaal duidelijk geweest hoe sommige vragen vanuit Kleine Ikke 
bedoeld zijn, o.a. bij de mededelingen over de samenwerking met De Lelie en de Hortus en over het Vier-
ogenprincipe, ook omdat hier vragen over kunnen komen van ouders. Er is wettelijk vastgelegd waarover de OC 
meewegend advies mag geven aan Kleine Ikke, Lex geeft hiervan enkele voorbeelden en een document aan de 
OC waarin dit staat. Bij overige zaken stelt Kleine Ikke het op prijs als de OC aanvullingen of tips heeft. Wettelijk 
is hier echter geen sprake van adviesrecht. 
V.w.b. de samenwerking met de Lelie komen er steeds twee leerlingen onder begeleiding in de tuin werken, en 
twee leerlingen maken onder begeleiding de lege ruimten of het kantoor in het gebouw van Kleine Ikke schoon. 
Er wordt ook vanuit De Lelie gezorgd dat er leerlingen deelnemen die dit goed aankunnen. 
 

Roulatie speelgoed update 
Het speelgoed is allemaal bekeken en naar geschikte groepen verplaatst. Er is ook nieuw aangeschaft speelgoed, 
en er komt ook regelmatig tweedehands speelgoed bij. Een keer per jaar zou dit even onder de loep genomen 
kunnen worden. 
 

Werving nieuwe leden 
Voor of na de zomer zal Maaike stoppen als OC-lid. Ook Esther houdt er in de loop van de tweede helft van het 
jaar mee op en Stefanie mogelijk ook. Vastgesteld wordt dat de 3 leden van de reservelijst benaderd worden of 
zij nog geïnteresseerd zijn om lid te worden van de OC. Dion mailt hun namen naar Alex om te controleren of ze 
nog lid zijn. (actie Dion) 
 

Ontwikkelingen Kleine Ikke 
Lex geeft een update omtrent de ontwikkelingen bij Kleine Ikke.  

- Er staat een aantal acties aan te komen, waaronder een krantadvertentie met korting bij aanmeldingen 
en een aanbrengactie met een beloning voor aanbrenger en aanmelder.  

- Er komt in de komende maanden een advertentie in Cazcade (bedrijfsblad van ziekenhuis St. Jansdal) 
en er wordt daar gekeken naar mogelijkheden voor het personeel.  
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- De samenwerking met de Hortus is nog volop in ontwikkeling en ook die met De Lelie loopt goed. 
- Er komt een spandoek aan het hek voor meer zichtbaarheid van de locatie vanaf de weg en de trein. 
- Helaas moet Kleine Ikke nog steeds de broekriem aantrekken en worden de cijfers nauwkeurig in de 

gaten gehouden. 
-  

Rondvraag 
Er zijn geen bijzonderheden voor de rondvraag. 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is de laatste voor de zomervakantie en is op 2 juli om 20:00 uur op een nog nader te 
bepalen locatie.  
De volgende punten zijn als agendapunten genoemd: 

- Werving nieuwe leden 
- Wisseling groep Drakenheuvel (update) 
- Terugkerende jaarplanning OC 

De volgende punten stonden nog als agendapunt genoteerd:  
- Nieuwsbrief (inhoud, richtlijnen) 
- Uitwisseling Nijkerk (update?) 
- Foto’s kinderen online (Brigit) 
- Tarieven Kleine Ikke (Brigit) 

 

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 

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

Stefanie Schuift door 
naar 14 mei 

Voltooid 14 mei 2013 

39 Navragen om de babylijst bij de 
startgroep te hebben 

Lex-Alex  Voltooid 14 mei 2013 

41 Huisregels bekijken en aanvullen OC: Dion, Carmen, 
Esther 

6 mei Voltooid 14 mei 2013 

42 Verzoek om overzicht houden van 
rouleren speelgoed bij Betty 

Lex/Alex  Voltooid 14 mei 2013 

43 Bekijken en vaststellen nieuw 
Reglement Oudercommissie 

OC: Maaike, Brigit, 
Fatima 

6 mei Voltooid 14 mei 2013 

45 Navragen datum 10-minuten 
gesprekken 

Lex/Alex  Openstaand  

48 Rangschikken en communiceren 
punten vergadering 9 april aan K.I. 

Dion/Stefanie z.s.m. Voltooid 14 mei 2013 

49 Vermelden wijziging e-mailadres OC 
aan Kleine Ikke 

Dion z.s.m. Voltooid 14 mei 2013 

50 Controleren instructie voor 
wijzigingen OC e-mailaccount 

Carmen ? Openstaand  

51 Afsluiten oude e-mailadres OC (Esther)/via 
Wilco 

 Openstaand  

52 Plan uitvoering ‘vier ogen’-principe 
op Kleine Ikke  

Kleine Ikke ? Voltooid 14 mei 2013 

53 Opstellen meerjarenplanning Dion 14 mei Openstaand  

54 Navragen activiteiten op 26 april en 
evt. rol OC 

Carmen z.s.m. Voltooid 21 april 2013 

55 Bepalen werving nieuwe leden OC Tijdig Openstaand  
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56 Rouleren Drakenheuvel monitoren Brigit 14 mei Openstaand  

57 Helpen Open Dag 25 mei Fatima, Carmen, 
Dion 

25 mei Openstaand  

58 Verwerken aanpassingen huisregels Dion  Openstaand  

59 Plaatsen nieuwe huisregels op de 
site 

Alex  Openstaand  

60 Plaatsen jaarrooster OC op website Dion (versturen) 
Alex (plaatsen) 

 Openstaand  

61 
 

Aanpassen en doorsturen reglement 
OC 

Dion  Openstaand  

62 Namen reservelijst OC-leden naar 
Alex mailen 

Dion  Openstaand  

 
 


