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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 03-06-2014 20:00 uur 
Aanwezig: Adriana, Carmen, Dion, Linda, Mariëlle, Saskia 
Afwezig:  Daniëlle 
Locatie:  Bij Carmen  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen en evaluatie vergadering 22 april      (15 min) 

 Verloop activiteiten Pasen/Koningsdag      (10 min) 

 Kaartenactie Reuzenstap/BSO (Adriana)      (10 min) 

 Verdeling taken OC        (10 min)  

 Nieuwe Poster OC, nieuwe vormgeving?      (10 min) 

 Rondvraag         (10 min)  
 

Notulen en evaluatie vergadering 22 april 
Daniëlle heeft zich afgemeld i.v.m. haar werk. De actiepunten 98 en 99 zijn gedaan. Na vorige vergadering 
mogen we nu definitief Adriana, Linda en Saskia als nieuwe leden verwelkomen! 
 

Verloop activiteiten Pasen/Koningsdag 
Met Pasen zijn er ontbijtactiviteiten en allerlei knutselwerkjes gesignaleerd. Met Koningsdag is er geschminkt, 
waren er ballonnen en kroontjes en zijn er foto’s gemaakt. Carmen vraagt na of deze foto’s ook beschikbaar 
kunnen worden voor ouders of wellicht op de site kunnen komen. Aanvullend: er wordt inmiddels ook actief 
met de moestuin gewerkt. Sommige kinderen kregen een krop sla mee naar huis! Carmen geeft door dat we dit 
een ontzettend leuke ontwikkeling vinden. (actie Carmen) 
 

Kaartenactie Reuzenstap 
Adriana kreeg via een van haar kinderen een kaartenactie van Reuzenstap om geld op te halen voor speelgoed. 
Op zich een leuke actie met een goed doel, maar op de kaarten kwamen (niet geregisseerde) tekeningen van 3-
jarigen. Dit is wellicht voor ouders leuk en grootouders, maar om hele setjes te verkopen lijkt geen succes. De 
OC heeft er een paar vragen en opmerkingen bij die Carmen doorgeeft (actie Carmen):  

- We vinden het een leuke actie om geld te in te zamelen om materiaal aan te kunnen schaffen, bij welke 
groepen is dit gedaan? En is er een verwachting van de opbrengst? Is het bijv. ook op de BSO gedaan? 
Zeker oudere kinderen kunnen zelf leuke kaarten ontwerpen. Voor kleinere kinderen wellicht een 
format (figuren, letters/wens) aanleveren om in te kleuren.  

- Misschien ook een leuk idee om met kerst te doen. Kerstkaarten (voor de kleinsten wellicht ook met 
een format) doen het altijd goed. 

 

Verdeling taken OC 
Op de agenda vanwege het aanschuiven van nieuwe leden. Afgesproken wordt om het contact met Kleine Ikke 
te verdelen in het management Kleine Ikke (de ‘heren’), het team van leidsters (via Betty, over activiteiten) en 
administratie (via Marlies, over communicatie e.d.). De verdeling is als volgt:  
 
Mariëlle : Voorzitter, contact management 
Dion : Secretaris 
Carmen : Contact team, beheer e-mail-account, berichten nieuwsbrief 
Daniëlle : Contact management, berichten nieuwsbrief 
Linda : Berichten nieuwsbrief 
Adriana : Contact secretariaat 
Saskia : geen vaste taak, wel reserve-notulist komende vergadering (zie rondvraag) 
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Nieuwe poster OC 
Omdat we nu nieuwe aanwas hebben en enkele leden zijn vertrokken is het tijd voor een nieuwe poster. Het 
idee is om niet teveel tekst op de poster te plaatsen. Een foto van de leden, een korte tekst en de 
contactgegevens. Iedereen stuurt een foto naar Dion en Linda en Dion zullen hem ontwerpen. (actie Dion en 
Linda; foto sturen actie allen) 
In dit kader worden ook de nieuwsbrief en de in een vorige vergadering genoemde nieuwe folder genoemd. De 
nieuwsbrief dateert alweer uit januari. Adriana informeert bij Marlies of er voor de zomervakantie nog wel een 
nieuwsbrief gepland staat, wanneer de deadline is voor een stukje en of er ook over de leuke acties rondom de 
moestuin bericht gaat worden. (actie Adriana) 
Rondom de folder zijn we benieuwd hoe deze eruit gaat zien. Wellicht dat wij als ‘ogen van ouders’ nog tips 
kunnen geven over welke informatie er in opgenomen wordt. (agendapunt)  
 

Rondvraag 
Carmen : Vraagt zich af hoe je als kdv wellicht ouders, die best eens wat zouden willen doen vanuit eigen vak of 
hobby, kunt bereiken. Bijv. tuinier, fotograaf, creatieve dingen. (agendapunt)  
Dion : De website is al een aantal keren genoemd omdat niet alles even goed te vinden is. Daarnaast is er 
een facebookpagina die voor reclame zou kunnen zorgen. Wellicht kan de OC eens meedenken over de website 
en ‘gebruikersadviezen’ geven? De facebookpagina kan bijv. onder de aandacht gebracht worden door hele 
grote ‘like’-duimen op de communicatieborden op de groepen met ‘Like Kleine Ikke op facebook’ o.i.d. erbij. 
‘Vrienden’ van ouders die dit doen zien dit ook voorbij komen. (agendapunt) 
Dion geeft aan er de volgende vergadering niet te zijn. Saskia neemt de notulen dan over. (actie Saskia) 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 8 juli om 19:30 uur bij Kleine Ikke. Dit is de laatste vergadering voor de 
zomervakantie, de eerstvolgende vergadering is dan op 9 september. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 3-6-2014 
- Verslag contact Betty over foto’s Koningsdag→website/kaartenactie (Carmen) 
- Update Kleine Ikke 
- Bereiken ‘nuttige’ ouders (Carmen) 
- Communicatie folder/website: meedenken?/promoten facebook 
- Dag van de leidsters (18 september) 

 

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  Voltooid  

99 Aanpassen notulen maart Dion  Voltooid  
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100 Navragen foto’s Koningsdag en 
doorgeven compliment moestuin 

Carmen  Openstaand  

1 Doorgeven ideeën kaartenactie aan 
Betty 

Carmen  Openstaand  

2 Samenstellen nieuwe OC poster Dion/Linda  Openstaand  

3 Foto sturen aan Dion tbv poster Alle OC-leden  Openstaand  

4 Contact Marlies over nieuwsbrief Adriana  Openstaand  

5 Notulen 8 juli Saskia  Openstaand  

 


