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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC)+KI 
 

Datum:  26-06-2018 
Aanwezig: Marije, Roel Alex, Lex, Maaike Saskia  
Afwezig:   
Locatie:  Kleine Ikke. 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
- Notulen/actiepunten 10-04-2018  
-Datum Sinterklaasviering 
- Dag van de leidsters  
-Nieuwe OC leden 
- Personele bezetting; nav brief van een ouder 
- Stand van zaken. 
-Ontwikkelingen mbt IKK en cao 
-WVTK. 
 

Notulen/actielijst 10-04-2018  
Goedgekeurd. 
 

Datum Sinterklaasviering. 
Vrijdag 30-11-2018. 
 

Dag van de leidsters donderdag 20 september 
Thema: “je bent me er eentje!!!”De OC zal dit oppakken. 

Ki zal zorgen dat er na input van de OC een nieuwsbrief wordt verzorgd. 

 

Nieuwe OC leden. 
Er zijn nog geen nieuwe aanmeldingen. Er wordt geopperd om een open vergadering te houden of met stalletje tijdens 
het ophaal moment in gang te staan. 

 

Personele bezetting. 
Er is een klacht gekomen over de personele bezetting op KI. Met name over de continuïteit op de groepen die te 
wensen overlaat. Dit is bekend, echter goed personeel is schaars. Men doet er alles aan om de continuïteit te 
waarborgen. 
De OC oppert om dit wel goed te communiceren. 
Maaike zal nog het gesprek aangaan met de betreffende ouder. 
 
 

Stand van zaken. 
Er zijn zorgen omtrent de aanmeldingen. De wachttijd voor de BSO is lang. Uitbreiding is geen optie helaas. 

Ontwikkeling mbt IKK en cao. 
Er komt een uitnodiging om een vergadering bij BOINK bij te wonen over de IKK. Alex en Marije gaan hier heen. 
Terugkoppeling volgt. 

Cao wordt nog spannend wat hier uit gaat komen. Dit zal gevolgen hebben voor het uurtarief. 

WVTK. 
Geen punten 

 
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. 
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 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

72 Verwerken opmerkingen Wenbeleid Maaike  Gesloten  26/06/2018 

73 Enthousiaste ouders polsen voor OC Maaike/leidsters  Open  

74 Navraag bij Maaike over kandidaten 
OC  

Marije  Gesloten 26/06/2018 

      

      

      

 
 
 


