
1 

Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum: 27-10-2020 
Aanwezig: Maaike, Marije, Marlies, Sanne, Wendy, Alex en Roel.  
Afwezig:  Danielle. 
Locatie:  Digitale snelweg. 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
Tarieven 2021 
WVTTK 
 

 
Tarieven 2021: Alex legt uit hoe de tarieven zijn opgebouwd voor 2021 en 2022. 
De OC is tevreden met de uitleg en gaat akkoord met de voorgelegde verhoging. Deze is fors maar wel verklaarbaar. 
Aangezien de verhoging wel uitleg behoeft, moet dit goed naar de ouders gecommuniceerd worden. De concept brief 
zal dan ook eerst voorgelegd worden aan de OC voordat deze verstuurd wordt. 
 
Bij sluiting van de groepen, krijgen ouders het stuk boven de toeslagen terug van KI. Er zal echter alles aan gedaan 
worden om de groepen open te houden. Dit om de ouders te ontlasten, maar KI dient ook noodopvang te geven. 
 
WVTTK: Corona maatregelen worden goed opgepakt door ouders. 
Er zijn een aantal corona besmettingen geweest. 
Er wordt gekeken naar de looproute voor ouders. Deze dmv kunstwerken van de kids aantrekkelijk maken. KI wil graag 
dat de looproutes blijven zodat er steeds contact is tussen de pm-ers en de ouders. 
 
Grasveld bij de BSO. Is een punt van aandacht. Wel goed om te zien dat het goed gebruikt wordt. 
 

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 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  

 
 
 

 


