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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 9 september juli 2014, 20:00 uur. 
Aanwezig: Adriana, Daniëlle, Dion, Linda, Mariëlle, Saskia 
Afwezig:  Carmen 
Locatie:  Bij Saskia  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen/actiepunten vergadering 8 juli      (10 min) 

 Ingekomen e-mail         (10 min) 

 Boekstart          (10 min) 

 Dag van de Leidsters         (10 min) 

 Communicatie folder en website: meedenken + promoten facebook op de groepen (10 min) 

 Rondvraag          (10 min)  
 

Notulen en evaluatie vergadering 8 juli 
De vorige vergadering was met een klein gezelschap. De update van Kleine Ikke (er is een stijgende lijn) was in 
power point vorm en zo zal het volgende keer weer gebeuren, want dat beviel.  
Er is gesproken over de voeding op Kleine Ikke en de richtlijnen van het gezondheidscentrum en wat de 
kinderen daadwerkelijk krijgen. Specifiek is er halvajam, 20+ smeerkaas, zeer verdunde fruitlimonade met als 
tweede glas water. De OC heeft hier niets op aan te merken en is blij dat Kleine Ikke hierover bewust nadenkt. 
De zin over ‘nuttige ouders’ was niet af (Kleine Ikke gaat kijken of ze met de opzet van Carmen iets op Kleine 
Ikke kunnen). Dion past dit aan. (actie Dion) 
 

Ingekomen e-mail 
Deze zomer is er een e-mail van een ouder binnengekomen over de tarieven van Kleine Ikke. Deze geeft aan dat 
in hun geval de kosten hoog zijn vanwege het grote aantal uren opvang en het ontbreken van een optie met 
minder vakantie weken dan 8 of 12 (bij voorkeur 4). Dion heeft i.s.m. Carmen hierop geantwoord met uitleg 
omtrent dit punt, in de lijn van hoe dit door de OC met Kleine Ikke al besproken is in een van de vergaderingen 
van afgelopen jaar. Kleine Ikke heeft aangegeven dat de nieuwe optie zal worden opgenomen en nodigen de 
ouder uit om even langs te komen. Dion zal de e-mail nog even ter info forwarden aan de rest en ook de ouder 
antwoorden dat het besproken is in OC en met Kleine Ikke en het eerdere antwoord aanvullen. (actie Dion) 
  

Boekstart 
De opening van Boekstart is bijgewoond door Daniëlle en Saskia. Het was leuk opgezet met een wigwam, 
leeshoekje en een beer. Het was wel sneu dat er weinig belangstelling van de ouders was (wellicht door 
tijdstip), want het was leuk georganiseerd en de OC vindt het een goed initiatief.  
 

Dag van de Leidsters 
We nemen het idee van Carmen over om harten te maken met een waxinelichtje erop. We voegen de tekst ‘Ik 
draag jou een warm hart toe’ toe. Daniëlle maakt een opzet en Dion maakt een begeleidend schrijven voor de 
ouders en zal contact met de dames van kantoor hebben over de inzameling. Carmen wordt gevraagd of ze van 
groot gekleurd papier (van school?) harten kan maken om op te hangen. (actie Carmen, Dion, Daniëlle) 
 

Communicatiefolder en website 
Bij dit punt ging het erom of Kleine Ikke meedenken/advies van de OC op prijs stelt. Dit is het geval, behalve dat 
er geen nieuwe folder in de maak is. Eerste wat ter sprake komt is het bestaan van meerdere Facebook accounts 
van Kleine Ikke. Daniëlle gaat navragen hoe dit zit. (actie Daniëlle) Voor de volgende vergadering zullen we 
tips/opmerkingen omtrent de website verzamelen en voorleggen. (actie allen/agendapunt) 
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Rondvraag 
- Mariëlle oppert om in een vroeg stadium te komen met voorstellen voor de Sinterklaasviering. Vorig 

jaar verliep dit uitermate chaotisch, ook in de ogen van veel ouders. De OC wil graag meedenken over 
een format en een draaiboek en meehelpen op de dag zelf om het zo leuk en georganiseerd mogelijk 
voor ouders en kinderen te laten verlopen. We bespreken een flink aantal punten hiervoor, Dion zal 
deze bundelen en voorleggen aan Kleine Ikke te voorbereiding van de volgende vergadering. (actie 
Dion/agendapunt) 

- Saskia zag bij de verloskundigenpraktijk een kaartje (minifolder) van Prokino liggen. Is het niet iets voor 
Kleine Ikke om op deze plek(ken) ook een reclameblaadje te hebben? Saskia vraagt na. (actie Saskia) 

- Daniëlle is veel in de weer met Twitter en vraagt zich af of een Twitter-account voor Kleine Ikke ook 
niet een voordeel zou kunnen zijn. Ze gaat dit navragen. (actie Daniëlle) 

 
Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 14 oktober om 19:30 uur bij Kleine Ikke. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 9-9-2014 
- Website Kleine Ikke/twitter/facebook 
- Sinterklaas 
- GGD rapport 
- Update Kleine Ikke 

 

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  

2 Samenstellen nieuwe OC poster Dion/Linda  Openstaand  

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

5 Bijwerken notulen 8 juli Dion  Openstaand  

6 Format, e-mail, harten Dag van de 
Leidsters 

Carmen, Dion, 
Daniëlle 

 Openstaand  

7 Checken facebook pagina KI Daniëlle  Openstaand  

8 Aanleveren tips/opmerkingen 
website Kleine Ikke 

Allen  Openstaand  

9 Bundelen punten voor Sint en 
voorleggen aan Kleine Ikke 

Dion  Openstaand  

10 Navragen reclame Kleine Ikke bij 
verloskundige praktijk 

Saskia  Openstaand  

11 Navragen Twitter account Kleine Ikke Daniëlle  Openstaand  

 


