Notulen oudercommissie KC De Hoven
Datum:
7 september 2016
Locatie:
Kindcentrum de Hoven
Aanvang:
20.00 uur
Aanwezig:
Marije de Boer, Roelof Heessels (vz.), Minke Assendelft-Mikkers, Simone Janssen
(not.), Vilja Stals.
Afwezig:

Marieke Heijmans (m.k.), Rik Schippers (m.k.)

1. Welkom, mededelingen en vaststellen agenda
Roelof heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Actiepunten vorige vergadering:
 Nieuwe vergaderdata schooljaar 2016/2017 -> actiepunt wordt verschoven naar de volgende
vergadering
 Dag van de leidster -> dag van de pedagoog staat nu op de kalender (7-10) en de ouders
worden hierbij betrokken. Samen met groepsouders een actie bedenken voor deze dag
 Opa en oma dag -> actiepunt wordt verschoven naar de volgende vergadering
 Er komt een afspraak met Stichting Beheer Kind centra, om het binnenklimaat te bespreken
-> afspraak heeft plaatsgevonden, Marije is hier nog mee bezig.
 Marije geeft door aan Jerney (ICT) dat de app vaak vastloopt op foto’s -> Is met Jerney
besproken en zij is hiermee bezig samen met een extern bureau.
 Marije zoekt uit of kinderen koordjes mogen hebben aan kleding. -> In de RI&E staat hierover
de regelgeving.
 Marije stuurt de organisatiestructuur van de ouderbetrokkenheid door -> samenwerking MR,
Roelof zal Carlo mailen over de wijzigingen binnen de OC.
 Vilja neemt contact op met Preventief voor een herhalingscursus -> hierover is mailwisseling
geweest met preventief. OC zal aan preventief data doorgeven wanneer de
herhalingstraining kan gaan plaatsvinden (2 en 3 oktober).
3. Mededelingen
Roelof, Vilja en Simone geven aan te willen stoppen met de oudercommissie om persoonlijke
redenen.
Marije geeft aan dat we een oproep kunnen plaatsen met beeldmateriaal waar wat meer
duidelijkheid over de oudercommissie wordt geschetst.
4. Avonturenboek
Marije vraagt de OC om advies omdat ze het avonturenboek aan de ouders mee naar huis willen
geven zodat ze zelf alle werkjes, foto’s etc. Er in kunnen plakken. Dit scheelt veel tijd voor de
leidsters.
OC ziet hier geen probleem in alleen missen ze dan wel het “ verhaal” van de leidsters. Advies van de
OC is om foto’s mee te geven met een korte tekst er bij en een keer per jaar een verslagje te
schrijven bij de verjaardag van het kind.

5. Speerpunten voor het nieuwe jaar
Marije laat door middel van een presentatie de speerpunten voor het komende jaar zien. Deze zullen
later deze week gepresenteerd worden aan de teams.
6. WVTTK
- Stagiaire heeft een onderzoek naar peuter-kleuter plein gedaan. Wat is hier uitgekomen? Het
onderzoek heeft niet heel veel nieuws gebracht.
- Reorganisatie monitoren: hoe loopt het nu (o.a. met leerplein coördinatoren) het gaat goed, we zijn
nog bezig met het functiehuis om te zien wie wat doet. Interne begeleiding gaat heel goed.
Adviesteam jeugdgezondheid staat.
- Hoe gaat het met de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten school. Deze
beperkt zich nu tot peuter-kleuter plein, leerteams. Er worden hier nog steeds stappen in gemaakt,
tot dusver lopen we niet tegen problemen aan.
- OC geeft aan dat het Kindcentrum successen best mag vieren en naar buiten mag brengen.

Actiepunten:
 Vacature oudercommissie plaatsen (Marije iom OC)
 Training Boink 19 september: Simone en Roelof afmelden (Roelof)
 Jaarplanning vergaderingen oudercommissie maken (Rik, Marieke, Minke)
 Contact opnemen met groepsouders school om mee te denken over een actie voor de dag
van de pedagoog (Rik, Marieke, Minke)
 Thema avond met als thema de schoolbieb, wanneer kan deze georganiseerd worden en kan
hier iemand van de OC van aanwezig zijn? (Rik, Marieke, Minke, Marije)

