
Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) en KI 
 

Datum:23 juni 2020 

Aanwezig: Marije, Maaike, Marlies, Danielle, Roel, Saskia en Sanne 

Afwezig:  

Locatie: Kleine Ikke. 

 

Agenda 
 

--Welkom 

-Notulen 14-04-2020 

-Werken met de corona maatregelen. (is het werkbaar, worden ze voldoende nageleefd enz..) 
-Terugblik op de afgelopen periode 
-Communicatie ten tijde van de corona 
-Vooruit blik naar het komend schooljaar 
-Evaluatie groepen 
-Contracten 
-Stand van zaken KI. 
-Dag van de leidsters 2020. 
-WVTTK 

Punten: 

-Welkom:  

Maaike heet ons allen welkom. Weer goed om iedereen weer in levenden lijve te zien 

-Notulen14-04-200 

Deze worden goedgekeurd en mogen op de website. 

 

 –Evaluatie coronatijd. 

Op de agenda staan punten 1t/m6 die allen te maken hebben met het reilen en zeilen op Kleine Ikke in de 

corona tijd. In deze notulen zijn al deze punten samengevoegd. Alle wat besproken is zal puntsgewijs 

beschreven worden 

-De OC heeft gezien en gemerkt dat Kleine Ikke enorm haar best heeft gedaan om in deze onzekere en roerige 

tijd alle maatregelen juist op te volgen. Ook de communicatie is meer dan voldoende geweest. Bij bepaalde 

zaken is zelf eerst gevraagd naar mening van de OC , dit ondanks het korte tijdswindow waarin gewerkt moest 

worden! 

-De personele bezetting is momenteel een probleem. Door de afgekondigde maatregelen moeten nu ook PM-

ers thuis blijven als er binnen hun gezin iemand ziek is. Er wordt wel getracht iedereen zo snel mogelijk te laten 

testen. 

-Communicatie tussen de basisscholen, gemeente en kinderopvang mbt tot vernieuwde regelgeving. Dit liep 

niet altijd soepel. Deels doordat vernieuwde maatregelen en de uitwerking hiervan landelijk erg lang op zich 

lieten wachten. Hierdoor was de tijd voor KI erg kort om hierop te reageren. 

 



 Deels doordat scholen niet alles helder communiceerde aan ouders. 

Deels doordat de scholen vanuit de overheid een leidende rol hadden gekregen en er te weinig aandacht was 

voor de gevolgen voor de kinderopvang en BSO. 

Echter in de afgelopen weken is de communicatie ( en het inzien van de noodzaak van onderlinge afstemming) 

wel verbeterd. 

-De kinderdagverblijven en BSO’s in Harderwijk hebben gelukkig wel gezamenlijk opgetreden om 1 lijn te 

trekken richting de basisscholen. Met name hoe om te gaan met afwijkende openingstijden van de scholen. 

- De vernieuwde regels mbt de het hebben van een kind met een snotneus zorgt wel voor scheefgroei. Een kind 

mag wel op de groep, de Pm-er niet. Dit zorgt voor meer kinderen op de groepen, maar verminderde 

inzetbaarheid van de PM-ers. 

-De basisscholen werken nu volgens het continurooster. De verwachting is dat dit zo blijft tot de kerstvakantie 

en mogelijk nog langer.   

De PM-ers ervaren dit niet direct als negatief. Er is minder tijd voor de voorbereidingen op de bso, echter wel 

meer tijd om er even met de groep op uit te trekken. 

-Stagiaires zijn er nu niet. Zij komen pas weer na de zomer.  

Het kan wel zo zijn dat er personeel vanuit Nijkerk ingezet worden op Kleine Ikke. 

-Vanuit de OC is gevraagd of de tijdsblokken waarmee de BSO werkt aangepast konden worden, zodat de 

ouders niet meer contract uren tgv het continurooster hoefden te betalen. 

Dit is niet mogelijk. Men wil eenheid houden in de tijdsblokken. Dit moet ook voor de personele bezetting. 

Leer voor een volgende keer is wel als contracten op zo’n korte termijn aangepast moeten worden, om de 

ouders alvast een concept contract te mailen.  

-Dag van de leidsters 2020 

We laten het dit jaar wel doorgaan inclusief de collecte. De melkbus zal buiten bij de BSO komen te staan en 

een collectebus bij het kantoor. De looproutes zullen tegen die tijd namelijk nog wel gehandhaafd zijn. 

Het thema is al bij de OC intern bekend. 

Voor de zomervakantie zal al een eerste mailing uitgaan. 

-Stand van zaken KI 

Vanaf vorige week zijn er weer rondleidingen gepland. Nieuwe aanmeldingen beginnen weer te komen. 

Momenteel is er een wachtlijst voor de flexgroep en BSO. 

 -WVTTK: 

Het grasveld heeft helaas nog niet zijn benodigde sterkte. Hopelijk komt dat binnen enkele weken. 

 

Einde vergadering: 20:45uur. 

 

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  

 

84 Nieuwe foto en info aanleveren 

Oc leden 

Allen 16-04-2019 Open  

85 NAW gegevens aanleveren OC 

leden 

bij Roel 

Allen 16-04-2019 Open  

88 Poster OC leden maken Roel 1-12-2019 Open  

89 Contact leggen met nieuw OC lid Roel Q2 2020 Open  

90 Dag van de leidsters 2020 Allen Zomervaka

ntie 

Open  

      

 

 
 

 

 

 

 


