
Agenda Oudercommissie De Groote Wielen 
 
Datum/tijd: 8 juni om 20.00 uur 
Deelnemers: Jessica van Herwaarden 
  Gwen van Amelsfoort 
  Anouk Schapendonk – Persoon 

Liana Hambartsumyan (afwezig) 
Jeroen Zeilmaker 
Michelle Folkerts-Breemans 
Thirze Groenendijk (afwezig) 
Amber Barten (VZ) 

Locatie: Microsoft Teams 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen vergadering 2 maart 2021 (bijgevoegd) 
- Naar aanleiding van de notulen: wat is de status van het ruilbeleid? 

Vanuit COC negatief advies gegeven op ruilbeleid. Reactie OKB is dat er geen advies nodig 
was. Negatieve advies is in de wind geslagen, koers is doorgevoerd. Enige aanpassing is dat 
ruiltegoed 90 ipv 60 dagen is geworden. Wij hebben teruggekoppeld dat er vanuit COC veel 
tijd is in gestoken en jammer dat het advies eigenlijk zo weggegooid is.  
En de communicatie hierover is alleen verlopen via de oude app; niet via de nieuwe app. Dus 
iedereen die de oude app al verwijderd had, heeft het bericht niet ontvangen. De 
communicatie over het nieuwe ruilbeleid was bovendien ver onderin verstopt in het 5 pagina 
document. Jessica zal dit meenemen naar OKB. 
Gwen ging vervolgens dag BSO annuleren en dat tegoed werd al op 90 dagen ingevoerd, 
terwijl dit ingaat per 1 juli. Dit moet nu nog handmatig gecorrigeerd worden door een 
medewerker van OKB.  
Het zou bovendien fijn zijn dat je verder dan 3 maanden vooruit kunt kijken in de app.  

 
Notulen zijn vastgesteld. 

 
4. Actiepunten vorige vergadering 

Nav actiepunten: 
 

- Verkeersveiligheid contact gemeente directeur:  
Directeur Wittering gemaild maar was tijdelijk afwezig. Aankomende maandag overleg met 
Koen hierover. 

- Ruilbeleid: 
Jeroen heeft Boink gecontacteerd hierover. Staat niet in de AV van OKB. Het staat wel op de 
website onder ons aanbod, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Rechtsgeldig kan dit 
dus per dag veranderen en heeft de OC daar niets over te zeggen. Dit moet wel fatsoenlijk 
gecommuniceerd worden (zie punt 3). Dit gaan we wel meenemen in de discussie over het 
prijsbeleid aan het eind van dit jaar. Want het is opvallend dat de prijs zoveel omhoog is 
gegaan, voeding en luiers gedowngraded en nu ook het ruilbeleid is aangepast. Prijsbeleid 
wordt bepaald per locatie, niet voor heel OKB.  
Boink liet verder ook weten dat er een OC-reglement moet zijn. Jessica geeft aan dat die er 
is; zit in OC-mailbox.  Graag delen met OC, actiepunt Gwen/Anouk. 
Bovendien: OC neemt besluit, COC kan dit overnemen maar daarvoor moet OC de COC 
mandateren. Boink geeft aan dat dit schriftelijk gemandateerd moet worden. Als dit niet 



geregeld is, dan is elk besluit van COC niet rechtsgeldig voor deze locatie. Hierover graag 
informatie voorzien aan OC (reglement + voorbeeld eerdere situatie).  

- Aanspreken op dragen mondkapjes: 
Pmers blijven dit toch lastig vinden. Vanuit Jessica wel een bericht in de ouderapp gestuurd. 
Dit lost zich nu langzaam op 

- Flex kids app foto’s en berichten: 
Berichten komen nu weer ‘à la minute’ binnen met de nieuwe app.  

- OC bundelen met MR:  
Nog geen terugkoppeling. Jessica bespreekt dit met Koen 
 

 Overige punten vorige vergadering 
- Nieuwe speelplaats KDV :  

Er moeten meer financiën komen om dit aan te pakken. Meubilair heeft voorrang. Na de 
zomer wordt gekeken welk budget er dan beschikbaar is. 

- Interne verhuizing KDV :  
Er zijn rondes door het gebouw gelopen; er lijken goedkopere opties dan de oorspronkelijke 
begroting van 3 jaar geleden. Een uitgewerkt plan wordt gepresenteerd aan OKB en bestuur. 
Gaat voor de zomer niet lukken, hopelijk wel dit jaar. Jessica zal dit bespreken met Koen en 
een update hierover in de nieuwsflits meenemen. 

 
5. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie 

Volgende COC overleg is verplaatst naar juli vanwege ontbreken punten. 
 

6. Pedagogisch beleid:  
- Nieuw pedagogisch beleid 2021/2022 (bijgevoegd) 

Jessica heeft aangevuld op geschreven beleid door de pedagogisch coach. Geel gemarkeerde 
stukken heeft Jessica toegevoegd/veranderd. Actie iedereen: feedback geven uiterlijk 
dinsdag 15-6 via mail (sticky notes in PDF). Amber zal bundelen en naar Jessica sturen. 
 

7. Veiligheid:  
- Zebrapad: containers  

Er is nog geen overleg geweest met gemeente dus Gwen heeft dit nog niet ingebracht. 
Jeroen heeft diverse acties genomen (politie, gemeente, etc).  Contactpersoon bij gemeente  
gaat ervoor zorgen dat dit binnen gemeente wordt opgepakt. Jessica bespreekt dit ook met 
Koen. Anouk stelt voor dit in te brengen bij Veilig Verkeer Nederland. Iedereen moet dit 
persoonlijk aanmelden op de site (onder www.participatiepunt.vvn.nl)  

- Drempels zijn aangelegd 
Goed om te zien, blijft nog steeds wel oppassen bij de oversteek.  

- Stimuleren per fiets naar school/Fietsenstalling KDV-zijde 
Er is geen fietsenplaats bij het KDV; sommige mensen zetten fiets voor de bankjes. Auto’s 
worden geparkeerd op de invalidebusplaats. Kan gemeente hierin faciliteren? Kindcentrum 
zorgt regelmatig voor stimuleren door middel van ‘lekker anders dag’. Jessica pakt dit verder 
op. 

 
8. Voeding: 

 
9. Gezondheid:  
- Corona: er zijn geen bubbels meer. Er blijft wel onderbouw-middenbouw-bovenbouw. 

 
10. Kwaliteit:  
- Verbeteren van de communicatie: aanleiding bericht houdbaarheid uren. 

http://www.participatiepunt.vvn.nl/


 Verzoek van ons om dit soort belangrijke informatie duidelijk te communiceren naar ouders. 
Jessica adviseert dit ook in te brengen bij COC. 

- Reactie OKB bij vragen etc. 
 Ingestuurde vragen worden pas na meer dan een week beantwoord. Jessica geeft aan dat er 
mankracht tekort is en er moet een structurele oplossing komen. Jessica zal dit bespreken. 
Dit zullen we ook terugkoppelen bij COC zodat Hans/Margreet dit verder kan oppakken. 

 
11. Aanbod 

- Training van BOINK voor OR. Hiervoor kun je jezelf inschrijven. Jeroen geeft aan dat Boink 
aangeeft dat de opkomst vrij laag is, dus wellicht kunnen we lastminute alsnog meedoen. 
Jeroen gaat hier achteraan.  

- Terugkoppeling Boink van Jeroen (is reeds besproken). 
 

12. Overig/wvttk 
- Omgeving voor OR om documenten etc. op te slaan:   

Er komt een centrale omgeving waar alle notulen en agenda’s op staan. Michelle zal ook 
kijken voor een omgeving voor onze OC, waar we zaken kunnen opslaan. 

- Terugkoppeling wisselingen pedagogisch medewerkers;  
Jessica zal dit centraal delen als het nieuwe rooster van bezetting bekend is.  

- Terugkoppeling op procedure vertrek Jessica:  
Morgen zijn de 1e gesprekken; dus afhankelijk van startdatum kandidaat wanneer Jessica 
vertrekt. Dit moet goed overgedragen worden.  

- Gwen stuurt paar weken voor 16 september reminder om na te denken over de dag van 
de pedagogisch medewerker.  

- Amber neemt vanaf nu de rol van voorzitter op zich. Wie dan onze OC vertegenwoordigt bij 
de COC, bekijken we dan per keer/onderwerp. 

 
13. Rondvraag/sluiting om 21.26 

 
Actiepunten 

Omschrijving Wie Status 

Aansluiten en invulling nieuwe leden bij OC Allen lopend 

Verkeersveiligheid contact gemeente directeur Jessica lopend 

Ruilbeleid COC OK  

Bespreken met Koen: 
- OC bundelen met MR 
- update over interne verhuizing 
- Zebrapad: containers 

Jessica  

Communicatie over nieuwe ruilbeleid Jessica  

OC-reglement Gwen/Anouk  

Feedback geven op pedagogisch beleid uiterlijk dinsdag 15-6 
naar Amber 

Iedereen  

Stimuleren fiets naar school/fietsenstalling KDV-zijde Jessica  

Inbrengen bij COC: 
- verbeteren kwaliteit communicatie over houdbaarheid uren 
- Lange reactietermijn bij OKB 

Afgevaardigde OC 
die naar COC 
vergadering gaat 

 

Training BOINK Jeroen  

Omgeving om documenten op te slaan Michelle  

Reminder sturen ivm dag van de pedagogisch medewerker Gwen  

 
 


