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Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum: 06-10-2020 
Aanwezig: Maaike, Marije, Marlies, Sanne, Wendy en Roel.  
Afwezig:  Danielle. 
Locatie:  Digitale snelweg. 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
Welkom 
-Welkom en voorstellen aan Wendy 
-Notulen 23-06-2020 en 1-9-2020 
-Evaluatie voorjaar en zomer, 
                -Facturatie niet opgenomen uren bij hitteplan (zie notulen 1-9-2020) 
-Evaluatie groepen 
-Dag van de Leidsters 
-Verloop personeel (met name de BSO) 
-Kansen en uitdagingen rondom Covid19. 
-Vooruitblik herfst/ winter. Activiteiten enz. 
-WVTTK. 
 
 
 

 
Welkom: Om 19:30 start de vergadering via Teams 
 
Welkom en voorstellen aan Wendy: Wendy stelt zich voor aan Maaike. 
Maaike stelt zich voor aan Wendy en legt uit wat haar functie is. 
 
Notulen: De notulen van 23-06-2020 en 01-09-2020 worden op kleine aanpassingen na goed gekeurd. 
 
 
Evaluatie voorjaar en zomer: Zie ook notulen september. 
Wat is er mogelijk om in hete zomers een beter binnenklimaat te creëren: Maaike is bezig om een bepaalde folie 
tegen de ramen te laten plakken. Dit is beter dan zonwering aangezien de ramen open moeten ivm de ventilatie. 
Nadeel is dat het zicht van buiten naar binnen beperkt wordt. Van binnen naar buiten blijft het zicht goed. 
Dak nathouden wordt wel af en toe gedaan, maar of dat het gewenste effect heeft vraagt Maaike zich af. 
 
-Facturatie niet opgenomen uren bij hitteplan: Worden wel gefactureerd. De insteek is om de breng en haaltijden te 
verruimen. Dit mag wel beter benoemd worden in de begeleidende brief. 
 
Evaluatie groepen:  

-Vertrek personeel KDV. Jammer maar er zijn geen klachten gekomen vanuit de ouders. 

Sollicitatiegesprekken zijn al geweest. Er is een nieuwe pm-er aangenomen voor de Elfentuin. 
 
Dag van de leidsters: Is weer zeer positief ontvangen! 
Helaas geen bericht op facebook om de ouders te laten zien wat er met de werkjes is gedaan. Maar ook wat er is 
gekocht met het de inzameling van de collecte. 
Collecte BSO moet anders: BV een brievenbus. 
Opbrengst van dit jaar is € 168,-.  Een mooie opbrengst, echter is deze wat lager dan de voorgaande jaren. We denken 
dat dit mogelijk komt omdat men minder cash op zak heeft. 
Als OC zijnde hebben we dit voor de leidsters gekocht van een deel van het collectegeld. Het anders deel zal voor de 
sinterklaas attentie gebruikt worden. 
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Het aantal werkjes wordt wel steeds minder. Wat de oplossing hiervoor is, is lastig. 
 
Verloop personeel (met name BSO):In de zomer hebben er 2 Pm-ers tegelijkertijd maar los van elkaar hun ontslag 
aangeboden ivm een beter aanbod qua uren elders. 
Hierdoor kwam er een groot gat in de planning. Sport impuls is middels een jaarcontract binnen gehaald om dit gat op 
te vullen. De jongens/mannen geven wel een positief impuls. 
Dit is echter geen structurele oplossing, hier wordt nog naar gezocht. Als wij als OC zijnde kunnen meedenken met een 
oplossing; graag! 
 
  
Kansen en uitdagingen rondom Covid-19: Ten tijde van deze vergadering zitten 5 pm-ers in quarantaine ivm 1 
positieve besmetting. Aangezien pm-ers niet met voorrang getest mogen worden is de planning een hele uitdaging. 
Gelukkig is het team is flexibel en denkt mee in oplossingen. 
Er is weer wekelijks overleg met de gemeente mbt Covid. Er is al een coulance regeling mbt BKR. Mits dit nodig is ivm 
corona. Is niet ideaal omdat dit ook de druk op de groep zelf toeneemt. 
Snel testen is de wens. Wachttijd tot de testen is te lang. Gekeken wordt naar commerciële testen. 
Insteek is om de groepen open te houden. Als allerlaatste redmiddel is een groep sluiten. 
De OC is gevraagd om mee te denken welke criteria er gehanteerd moet worden, welke kinderen als eerst naar huis te 
sturen. Een duivels dilemma. Tijdens de vergadering van 19-01-2021 is besloten dat dit een duivels dilemma is, echter 
als dit toch het geval is gaan de kinderen van ouders in cruciale beroepen voor. Zoals ook tijdens de noodpvang. 
Ventilatie heeft geen harde eisen in de KDV. Er wordt zoveel mogelijk geventileerd.  Er wordt door de pm-ers 
aangegeven om warme kleren mee te geven. 
 
Vooruitblik herfst/winter. Activiteiten enz. Groot gedeelte ligt stil. Door corona maar ook niet te veel pm-ers bij elkaar 
te hebben.  
Sinterklaas zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Meer in de trend van een feest week met schoenzetten en 
activiteiten. 
10minuten gesprekken: Dit jaar wordt het niet actief aangeboden, maar een gesprek kan altijd aangevraagd worden. 
Bij alles wordt gekeken dat het niet een (nog) hogere werkdruk legt op de pm-er. 
 
 
WVTTK:  
-Communicatie scholen (Maaike): Er is nu direct aan KI gemaild met een wijziging in lestijden.  Wederom een 
aanpassing in lestijden met een schifting tussen onder en bovenbouw. Maaike heeft alle scholen gemaild met de vraag 
om alle eindtijden op te geven. 
Door het grote verschil in eindtijden van scholen, gaat het ophalen niet altijd goed. 
-Tariefverhoging van 5% die is aangekondigd door de werkgeversorganisatie (Roel): Eerste reactie van Maaike, dat het 
nog is afwachten wat het gaat worden. Pittig wordt het zeker. 
Afwachten wat ook de belastingdienst gaat doen. Maaike pakt dit met Alex op. 
-Dode Berk bij wonderland (Sanne): Staat dicht bij de buren. Maaike laat de tuinman naar deze boom kijken. 
-Deurbeleid (Wendy): De afspraak is dat de intercom altijd beantwoord wordt. Dit gebeurt niet altijd. Wordt 
teruggekoppeld. 
-Looproute (Marlies): Looproute wordt helaas niet altijd gevolgd. Maaike geeft aan dat de coronaregels niet altijd 
worden opgevolgd. Men ziet dat er laksheid optreed. 
-De OC vraagt zich af op de website te zien is hoeveel mensen bepaalde items bekijken. Dit is niet te zien met het 
huidig abonnement. 
 

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 
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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 gesloten  

90 Dag van de leidsters 2020 Allen Zomervakan
tie 

gesloten  

91 Sinterklaas- en Kerstviering OC/KI Q4 Open  

92 Fotograaf OC/KI Q4 Open  

 
 
 


