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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 22-04-2014 
Aanwezig: Adriana, Carmen, Daniëlle, Dion, Lex, Linda, Mariëlle, Saskia 
Afwezig:  Alex 
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Welkom en voorstellen nieuwe ouders      (15 min) 

 Notulen vergadering 18 maart       ( 5 min) 

 Update contact Betty (Carmen):       (10 min) 

 EHBO-cursus (Lex/Alex)        (10 min) 

 Update Kleine Ikke (Lex/Alex), o.a.:       (10 min)  

 Gebruik Bibliotheekpas: wat kan er en wat wordt er gedaan? (Carmen)  (10 min) 

 Vervoersbeleid Kleine Ikke ophalen scholen (Mariëlle)    (10 min) 

 Rondvraag         (10 min)  
 

Welkom 
Betty heeft bij de leidsters geïnventariseerd of er betrokken ouders zijn die benaderd kunnen worden voor de 
OC. Mariëlle heeft een e-mail opgesteld en deze is via Betty verstuurd aan 13 ouders. Er waren veel reacties. 
Adriana, Linda en Saskia reageerden enthousiast en zijn daarom voor het eerst bij een vergadering. De overige 
aangeschrevenen vraagt Dion op bij Betty voor onze administratie bij een volgende mailing. (actie Dion) 
 

Notulen/actielijst vergadering 18 maart  
Lex heeft een opmerking over taalgebruik in een punt uit de notulen betreffende de bibliotheekpas. Het betreft 
een ongelukkige woordkeuze. Dion past deze aan in de notulen. (actie Dion) Bij de actielijst valt te vermelden 
dat punt 90 (autostoeltjes oproep nieuwsbrief) blijft staan voor de volgende nieuwsbrief en dat Norbert zich 
heeft afgemeld als OC-lid (zijn zoon is van de BSO af). De actielijst is bijgewerkt en staat onderaan deze notulen.  
 

Update contact Betty 
Er werd enthousiast gereageerd dat de OC meedenkt. Voor Pasen was er al het een en ander bedacht door het 
team zelf. Carmen heeft als aanvulling de opzet van het eierspel overgedragen aan Betty, wat voor het 
Paasweekend is gespeeld. Voor Koningsdag wordt er gekeken naar het idee om iets met foto’s te doen (troon, 
kroon, plein). V.w.b. de naamstickers: deze lagen er nog maar waren nog niet geplakt en Betty gaat hier 
achteraan. Ze zijn inmiddels gesignaleerd op Elfentuin, dus dat gaat goed. 
 

EHBO-cursus 
Er wordt gekeken naar een avond zoals die ook in Nijkerk is gehouden. Dit betrof een avond met een inkijk 
middels een film over hoe de dag verloopt op Kleine Ikke. Daarnaast informatie over EHBO voor kinderen, in 
aanwezigheid van de leidsters die allemaal getraind zijn. Vervolgens wordt er gekeken of er animo is om voor 
ouders een EHBO-cursus te faciliteren. E.e.a. moet na de zomer plaatsvinden.  
 

Update Kleine Ikke 
De situatie van Kleine Ikke blijft bedrijfseconomische aandacht nodig hebben. Ondertussen worden er veel 
contacten gelegd. Zo is er een samenwerking met de Faculteit Orthopedagogiek van de Universiteit van Utrecht 
voor een vervolg van het Bailey’s onderzoek en met het Instituut voor Sociale Wetenschappen en Psychologie 
van de Erasmus Universiteit voor een onderzoek naar over omgaan met frustratie bij ouders en kinderen.  
Verder is de GGD geweest en het rapport ziet er goed uit, zodra het officieel is komt het op de site. Verder is de 
aanleg van de moestuin in volle ontwikkeling en zijn er plannen voor een ‘Dingen die je moet doen voordat je 
12 bent’-lijst. 
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Gebruik bibliotheekpas 
(Besproken bij eerder punt maar voor de duidelijkheid onder apart kopje genotuleerd.) 
Als OC hebben we weinig zicht op hoe de leidsters omgaan met het abonnement op de bibliotheek. Lex 
verschaft helderheid: elke 8 weken worden er 30 tot 35 nieuwe boekjes gehaald, die worden uitgezocht op een 
koppeling aan het dan lopende/komende thema. 
Lex vertelt ook dat Kleine Ikke bezig is met het programma van Boekstart, waarbij alle leidsters ook een training 
gaan volgen over lezen voor kinderen. Zie www.boekstart.nl. 
 

Vervoersbeleid Kleine Ikke 
De OC vraagt zich af hoe het beleid omtrent het ophalen van kinderen van scholen is geregeld, omdat kinderen 
ook eerder opgehaald schijnen te worden. Hoe wordt dit afgesproken? Op drukke dagen, waarbij er veel 
kinderen moeten worden opgehaald, wordt in overleg met ouders en school afgesproken dat een kind een paar 
minuten eerder wordt opgehaald zodat andere kinderen niet heel lang hoeven te wachten. Scholen worden ook 
geïnformeerd wanneer het wat later wordt. Er worden afspraken gemaakt met de leerkrachten waar een kind 
(veilig) kan wachten.  
 

Rondvraag 
Dion : Misschien een idee voor Kleine Ikke om op Koningsdag op de vrijmarkt een aantal leidsters speelgoed 
voor Kleine Ikke uit te laten zoeken, er zitten soms leuke dingen bij. Lex neemt dit mee.  
Tot slot besluiten Saskia en Linda dat ze zich graag bij de OC willen voegen. Welkom! Adriana is enthousiast 
maar wil er graag nog even over nadenken.  
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 3 juni om 20:00 uur bij Carmen (tenzij er iemand voor een oppasprobleem komt 
te staan). De volgende punten zijn als agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 22-4-2014 
- Taakverdeling OC 
- Poster OC 

 

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 

90 Oproep kinderautostoeltjes in 
nieuwsbrief 

Lex/Alex  Openstaand  

93 Melden Daniëlle als nieuw OC-lid bij 
Kleine Ikke 

Dion  Voltooid  

94 Doorgeven ideeën Pasen/Koningsdag 
aan Betty 

Carmen  Voltooid  

95 Communiceren EHBO vragen en 
voorstel 

Daniëlle  Voltooid  

96 Navragen OC lidmaatschap Norbert Mariëlle  Voltooid  

97 Contact Betty potentiële OC-ouders Mariëlle  Voltooid  

98 Opvragen namen mailing ouders 
Betty 

Dion  Openstaand  

99 Aanpassen notulen maart Dion  Openstaand  

 


