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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  16-04-2019 
Aanwezig: Marije, Saskia, Sanne, Marlies, Maaike, Alex, Lex en Roel  
Afwezig:  Danielle 
Locatie:  Kleine Ikke. 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

-Welkom aan de nieuwe leden, voorstellen.  
-Notulen OC vergadering 5 maart 2019  
-Tarieven 2019 
- Communicatie Kleine Ikke  
-Voortgang KI.  
-Activiteiten KI 2019 ( denk aan activiteiten naast de sinterklaasviering en dag van de leidsters; bv  
kerstmarkt ed waar medewerking van de OC gewenst is)  
-WVTTK  
 

Welkom: 
Vanavond zijn Sanne en Marlies voor het eerst aanwezig bij de vergadering van de OC en KI. Zij stellen zich voor. 
Alex en Lex stellen zich voor als bestuur van KI. Maaike als manager van KI. Ze leggen uit wie wat doet en hoe de 
organisatie eruit ziet. 
 

Notulen: 
De notulen van 05-03-2019 worden met een kleine aanpassing goedgekeurd. 
De aanpassingen zijn: BOINK gaan we ons niet voor aanmelden. 
-Sinterklaas 2019 is het voorstel voor 29-11-2019. 
-OC leden moeten nog in een NAW bestand. 
-Marije maakt een werkbeschrijving voor Evernote. 
 

Tarieven 2019 
Tot op heden ziet het bestuur geen reden tot aanpassing van de tarieven. Mocht dit toch wel noodzakelijk zijn dan zal 
er een extra OC/KI vergadering belegd worden. 
In het najaar wordt er berichtgeving verwacht vanuit BOINK over de tarieven. 
  

Communicatie KI: 
-Als OC gaan we een nieuwe poster maken met onze foto’s, naam van onze kind(eren) en op welke groep zij zitten. Dit 
vergroot hopelijk de aanspreekbaarheid van de OC. 
-Het is opgevallen dat er een verschil is in activiteiten op de groepen. Maaike: De thema’s zijn per groep hetzelfde, 
echter is elke groep vrij hoe ze dit invullen. 
-Nieuwsbrieven: Deze likken niet altijd bij de ouders aan te komen. 
Er zijn brandlijsten en deze worden maandelijks gecontroleerd en geupdated. Mocht je toch het idee hebben mailing 
te missen, vraag dit na op de groep of dat ook zo is. Niet iedere groep stuurt evenveel nieuwsbrieven rond.  
 

Voortgang KI: 
Lex: Het gaat redelijk goed, we groeien nog steeds. We zitten nu net boven de top maand van 2018. De BSO blijft op 
de grote zoals hij nu is. Hierdoor zijn ook de ruimtes gewaarborgd. ( de grote open ruimtes en de buitenruimte is de 
kracht van KI). 
Een risico is de invulling van de vacatures. Door actief te werven lijken de openstaande vacatures wel ingevuld te 
worden echter het vinden van invalkrachten is lastig. 
 

Activiteiten 2019: 
-Week van de opvoeding in samen werking met Zorgdat in oktober. 
-Huttenfeest. (N.B. mini huttenfeest wordt niet actief aan meegedaan) 
-Sinterklaasviering. 
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WVTTK: 
-Vaccinatiebeleid: Actueel thema, echter de wetgeving verbeid het momenteel nog. Dus KI heeft ook geen beleid 
hierom. 
 
 

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. 

 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

73 Enthousiaste ouders polsen voor OC Maaike/leidsters  Sluimerend  

78   Aanpassen handboek dag vd 
Leidsters 

OC 09-10-2018 Open  
 

79 Aanmelden bij BOINK OC 09-10-2018 Gesloten 16-04-2019 

80 Communicatie/ vast agendapunt OC 5-3-2019 
 

Gesloten 16-04-2019 

81 Sinterklaasviering 2019 OC 5-3-2019 Bepaald 16-04-2019 

82 Evernote Roel/Marije 5-3-2019 Open  

83 Toevoegen OC leden Roel 5-3-2019 Gesloten 16-04-2019 

84 Nieuwe foto en info aanleveren 
Oc leden 

Allen 16-04-2019   

85 NAW gegevens aanleveren OC leden 
bij Roel 

Allen 16-04-2019   

      

 
 


