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1.

20 juni 2018

Combineerd deel OC MR

Actiehouder

We hebben niet vergaderd met de MR samen.

2.

Deel OC – houder

Actiehouder

2.1

Opening en mededelingen

geen

Marieke opent de vergadering en geeft aan dat Jeske en Sylvana zich hebben afgemeld voor deze
vergadering.
Margreet deelt mee dat de GGD op inspectie is geweest en dat de Kind EHBO certificaten op orde
zijn. Bij een voorgaande inspectie (dit jaar) hadden nog niet alle werknemers dit certificaat in bezit.
2.2
Kennismakingsronde
Margreet is de nieuwe manager 0-6 jaar geworden, vandaar een korte voorstelronde.

geen

2.3
Stand van zaken traktatiebeleid & huisvesting
geen
Marieke heeft de voorzitter van de MR gesproken en die gaf aan dat het traktatiebeleid komend
schooljaar door de schoolleiding wordt gehandhaafd. Hoe dit uitgewerkt gaat worden is aan de
schoolleiding. Na de zomer gaat groep 7/8 naar de tijdelijke locatie Campus aan de Lanen, in de
zomervakantie wordt er (door)gewerkt om deze locatie operationeel te krijgen.
2.4
ABC
Van het ABC hebben we deze twee onderdelen doorgenomen:
- ABC informatie Kindcentrum breed
- ABC informatie opvang (opvang 0-4, VSO en BSO)
Marieke koppelt onze opmerkingen terug aan de MR.

Marieke

2.5
Terugkoppeling Centrale Ouder Commissie (COC)
Annemiek
Annemiek vertelt kort over: de ontwikkelingen van web-inschrijvingen, de cijfers van Ons
Kindbureau, uitbreiding met een nieuwe kindcentrum De Vlechter (Vlijmen) en ontwikkeling van
Campus aan de Lanen. Tav web-inschrijvingen geeft Muriëlle aan dat combinatie van een kind bij
BSO en kind in de opvang in schoolvakanties qua afstemming lastig is. BSO hanteert inschrijving
van 8 weken (afstemming met Ons Kindbureau) en opvang van 4 weken (locatie zelf).
Aandachtpunt om mee te nemen voor een volgend COC overleg.
Daarnaast is gesproken om een centrale Boink avond te organiseren voor de OC leden van alle
kindcentra van Ons kindbureau (, georganiseerd door Ons Kindbureau). Het doel hiervan is om
meer integraal te gaan werken en elkaar als OC ook te leren kennen. Daarnaast kort ingegaan op
hoe we meer ouders kunnen betrekken bij de OC: hoe kunnen we meerwaarde creëren? Een idee
om ouders direct hun mening/ervaringen te vragen over de kwaliteit van de opvang als kinderen
naar de opvang worden gebracht. Daarnaast actief op schoolaangelegenheden aanwezig zijn.
2.6
Positie Oudercommissie
We vinden onszelf onzichtbaar, hoe kunnen we dit volgend jaar anders doen?
onszelf kenbaar maken bij de groepsouders (en dat dit per mail wordt verspreid)
zie ook terugkoppeling COC
pleincoördinatoren betrekken bij OC overleg en met bepaalde thema’s
verwachtingen kenbaar maken bij MR en school.
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2.7
Stand van zaken jaaragenda OC
Annemiek
- Handboek OC leden pakt Annemiek samen met Margreet op i.c.m. jaarplanning.
- Deel 1 huishoudelijk reglement : neerleggen bij COC i.v.m. herziening
- Deel 2 huishoudelijk reglement : Marieke stuurt dit op naar Annemiek (advies: elke 2 jaar herzien)
2.8
Nieuwe leden OC werven & voorzitterschap
Marieke
Jeske, Sylvana en Rik hebben aangegeven met OC te gaan stoppen. Muriëlle en Marieke stoppen
als er nieuwe OC-leden zijn geworven.
Marieke schrijft een stuk voor de nieuwsbrief met tevens een terugblik op afgelopen jaar.
Marieke legt het voorzitterschap neer. Annemiek wordt benoemd als nieuwe voorzitter.
2.9
Communicatie met ouders
geen
Er zijn de afgelopen maanden geen mails binnen gekomen van ouders.
Volgens Margreet zijn er meer vakantie BSO aanmeldingen dan vorig jaar. Daarnaast vinden
ouders en kinderen het fijn dat er vooraf aan de vakantie de planning bekend is wat er wanneer
wordt georganiseerd voor de kinderen.
2.10

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

Annemiek

Volgende vergadering is volgend schooljaar, voorlopig houden we de data aan van de MR. Er gaat afstemming
plaatsvinden met de MR of de intentie er is dit volgend jaar op dezelfde manier te gaan organiseren.
2.11
geen

Rondvraag & afsluiting
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