
Notulen Oudercommissie 29-6-2020 

 

1. Opening & kennismaking 

Maartje stopt met OC – laatste keer 

Floortje stopt ook met OC (voorzitter) – november laatste keer  

 

Actiepunt -> nieuwsflits oproep voor lid oudercommissie vanuit KDV 

Ouders vinden de berichten uit de app nog niet. 

 

2. Actiepunten openstaand 

- Status judolessen -> nauwelijks positieve verhalen en aanmeldingen blijven ook uit. Harm (boksles 

studiedag) is gecontacteerd of hij na zomervakantie kan starten met bokslessen op di (8 

aanmeldingen) en 12 op donderdag. Afhankelijk van corona. Betaling rechtstreeks tussen Harm en 

ouders.  

14.15 - 15.15 uur – vanaf 4 jaar 

Mentorgesprekken -> veranderde werkwijze geïntroduceerd. Bij verjaardag benoemen ped. 

medewerkers dat een gesprek mogelijk is. Bij het uitdelen van het ingevulde formulier wordt ook 

actief gewezen op een gesprek. 

Vraag van oudercommissie om meer context bij het uitdelen van observatieformulieren rondom 

verjaardagen, blijft als actiepunt openstaan. 

Algemene opmerking; in notulen bij actiepunten graag vermelden of het bso en/of kdv betreft 

 

3.terugkoppeling COC 

Vraag babyvoeding -> voorstel is om nutrilon niet meer aan te bieden en ouders zelf mee te laten 

nemen. Ouders waarbij kind start op babygroep, krijgen als geste een poedertorentje aangeboden. 

OC geeft aan in te stemmen met dit voorstel. 

 

Vaccinatiebeleid -> 

Bij KC De Sprong enquête gehouden onder ouders.     

95% (ongeveer) gaf aan dat kinderen die niet ingeënt zijn, moeten worden geweerd. 

OC geeft aan het belangrijk te vinden dat alle kinderen veilig zijn op het KDV. KDV mag uitdragen dat 

men gezondheid belangrijk vindt en daarom adviseert deel te nemen aan het vaccinatieprogramma. 

Bij intake op wijzen dat dat het standpunt van het kindcentrum is. 

Strategisch plan 

Er wordt gevraagd of iemand mee wil kijken naar de strategische agenda van ons kindbureau. 

Maartje K & Jozien kijken graag mee. 

Voor 10 sept feedback geven 

 

4. Pedagogisch beleid 



Beleidsplan op bepaalde punten aangepast: 

- pleinplan – medewerkers meespelen -> nog eens onder de aandacht gebracht 

- uitdagende buiten speelomgeving -> schoolplein wordt in zomervakantie aangepakt 

- Er komt een nieuwe intercom en looproute voor ophalen kids bso. Deur gaat nl op slot. 

Andere looproute. Eventueel zal gewerkt worden met een tag. 

- Schermtijd -> nu is het beleid een half uur. Atelier wordt verplaatst naar klaslokaal 1-2 D.  

Ruimte voor Vuurtorens wordt verbouwd – meer zicht op schermen. 

Jessica -> mediabeleid wordt opgevolgd. Krijgen we nog te horen. 

 

Ruiltegoed -> inzetten studiedagen -> wordt weer ingebracht op COC (Floortje) met de vraag hoe 

anderen hier naar kijken.  

5. Veiligheid 

2500euro budget beschikbaar. 

Update werkgroep -> Jessica vraagt na bij Hanneke. 

Gemeente verleent geen medewerking aan kiss & ride 

6. – 

7. Gezondheid 

Corona -> heeft ook positieve veranderingen gebracht. 

Tot 1 sept -> handhaven. 

Daarna zal waarschijnlijk weer wijzigen. 

8 Kwaliteit 

 

KC monitor -> december ingevuld. Kinderdagverblijf 7,8 – 16 respondenten – 6 gedeeltelijk. 

BSO – cijfer 7,3 – 32 respondenten geheel & 4 gedeeltelijk 

Jessica licht verbeterpunten en positieve punten toe en geeft aan dat uitkomsten nog breder 

rgedeeld zullen worden. 

Doorstroom Teenzclub -> bij COC werd gedeeld dat aan kinderen die naar groep 6 gaan wordt 

gevraagd of ze naar de Teenz Club willen. 

Jessica geeft aan dit niet te herkennen. Wordt pas besproken als ouders aangeven en/of kind er klaar 

voor is.  

 

OC reglement -> 

Oudercommissie kenbaar maken bij intake -> Jessica zie app  

Notulen -> plaatsen op kcdgw  

Pagina Oudercommissie -> aanpassen op de website 

 

Werking Flexxkids app -> vakantiebso kun je niet inplannen in de app. 

niet mogelijk om door te geven 

bevestiging niet ontvangen per email 

-> bugs in flexxkids -> wordt aan gewerkt 

 



9. Cursusaanbod 

Atelier 

Sportactiviteit in gymzaal 

Nieuw schoolplein – andere activiteiten 

 

10. WVTTK 

 

3e donderdag september – dag van de leidster 

Toevoegen aan appgroep  

 

Onderwijs en opvang jaarplan 2019-2020 ouderbetrokkenheid vergroten. 

Themabijeenkomsten. 

 

   

 

 

 


