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Tijdens deze vergaderingen starten we gezamenlijk met de MR tav de algemene thema’s.
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1.

Opening en mededelingen

1.1

Opening
Start gezamenlijk met MR tav het onderwerp Huisvesting en voedingsbeleid.

2.

Huisvesting
Er is verder onderzoek gedaan naar de huisvesting en bestuur van ATO Scholenkring heeft een besluit
genomen nav gesprekken met directie van Kindcentrum de Hoven en de Gemeente. Drietal opties zijn
uitgebreid bekeken:
a. Bouwen van Noodlokalen
b. Investering in bouw/uitbreiding van een extra verdieping
c. Uitwijken naar een dislocatie
Er is gekozen voor optie C waarbij er weloverwogen gekozen is voor de Hobbit locatie
(vaste gebouw) voor kinderen van de toekomstige 7/8 groep. Deze week worden de
ouders hierover geïnformeerd en vandaag wordt de brief gelezen door MR en OC en
wordt gezamenlijk gesproken over de praktische uitvoering, zodat eerder benoemde
criteria van OC en MR helder zijn voordat de voorlichtingsavond plaats zal vinden.
Dit onderdeel is zeer uitgebreid besproken waardoor onderstaande punten wat beknopter
zijn besproken of doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

3.

Voedingsbeleid
Er is een stuk geschreven over voeding en gezondheid binnen het Kindcentrum de Hoven.
Dit is akkoord bevonden. Hierna wordt gezamenlijk gekeken hoe dit beleid verder vorm
gegeven zal worden richting ouders en verzorgers.

4.

Teensclub
Deze is reeds gestart. We gaan het monitoren en evalueren dit in september.

5.

Thema Avond Bieb
Deze enorm leuk georganiseerde heeft helaas te weinig bezoekers gehad. Dit evalueren we.
Aandachtspunten t.a.v. volgende thema avonden:
Beter tijdstip
Plaatsen van thema avond in Groepsapp
Plaatsen in FB oudercommissie opvang account
Permanent (bijv. nieuwsbrief)
In het najaar willen we een avond “interactief voorlezen” plannen waarin de voorleesconsulent ons leert
hoe je boeiender en actiever om kunt gaan met voorlezen en het lezen bij je kind kunt promoten.

6.

Integrale nieuwsbrief als communicatiemiddel OC
Integrale nieuwsbrief komt eens per maand uit. OC heeft de mogelijkheid hierin een bericht te plaatsen,
laatste vrijdag van de maand gaat hij uit dus maandag/dinsdag ervoor is deadline.

7

Indeling BSO groepen (zoals in nieuwsbrief stond)
Kinderen landen nu in de basisgroep op de eigen verdieping onderwijs (incl. eten etc) in plaats van
opgesplitst o.b.v. bezetting (en dus met diverse leeftijden samen). Kind mag wel vrij gebruik maken van
de beschikbare ruimten en aangeboden werkjes waarbij werkjes/activiteiten op niveau aangeboden
worden.
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8

WVTTK
-

Communicatie;
Einde van het jaar bespreken wat we volgend schooljaar in willen zetten.
Activiteiten wat doet OC helder maken.

Vragen:
Huishoudelijk regelement
Opvraagbaar
Pedagogisch beleid en notulen moeten inzichtelijk zijn
Layout is niet hetzelfde
Boink opleiding op 5 september; Marieke, Minke en Annemiek gaan deelnemen. Actie: Inschrijven
(Marieke)
11

Agendapunten voor volgende vergadering
•
•
•
•

12

Voedingsbeleid, visie vertalen
Fotograaf
Veiligheidsbeleid
Agenda schooljaar 2017/2018

Sluiting
De eerstvolgende Centrale Oudercommissie vindt plaats op woensdag 21 juni 2017.
Volgende OC vergadering vindt plaats op woensdag 28 juni 2017.
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