
Agenda Oudercommissie De Groote Wielen 
 
Datum/tijd: 21 september om 20.00 uur 
Deelnemers: Jessica en Esther (OKB), Gwen, Anouk,  Jeroen, Michelle, Amber(VZ) 
Afwezig: Thirze Groenendijk 
 
    
Locatie: Microsoft Teams 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

i. Liana is gestopt vanwege een drukke periode in haar thuissituatie 
ii. Gwen heeft aangegeven na 7 jaar in de OC te gaan afzwaaien 

iii. Anouk heeft aangegeven na 3 jaar in de OC te gaan afzwaaien 
 

3. Notulen vergadering 8 juni 2021 (bijgevoegd) 
a. Vastgesteld, worden door Jessica op website beplaatst 

 
4. Actiepunten vorige vergadering 

 
Actiepunten 

Omschrijving Wie Status 

Aansluiten en invulling nieuwe leden bij OC Allen lopend 

Verkeersveiligheid contact gemeente directeur Jessica lopend 

Ruilbeleid COC OK afgerond 

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

Esther  
Dit schooljaar 
2021 deel 1 
Gemeente zegt: 
‘niet ons probleem’ 

Communicatie over nieuwe ruilbeleid Jessica Afgerond 

OC-reglement Gwen/Anouk Lopend 

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

Iedereen Afgerond 

Stimuleren fiets naar school/fietsenstalling KDV-zijde Jessica Lopend 

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

Afgevaardigde OC 
die naar COC 
vergadering gaat 

Afgerond 
 

Training BOINK Jeroen Lopend 

Omgeving om documenten op te slaan (Dropbox) Michelle Afgerond 

Reminder sturen ivm dag van de pedagogisch medewerker Gwen Afgerond 

Veiligheid: Vuilcontainers zebrapad: communicatie via 
nieuwsbrief aan ouders; “gemeente stelt dat het niet haar 
probleem is” 

Jessica Nieuw 

Samenspraak tussen MR en KDV heeft aandacht nodig.  Esther Nieuw 

Zeker stellen dat ouders op tijd de juiste informatie 
ontvangen over instromen naar school (kinderen die 4 jaar 

Esther & Koen Nieuw 



worden)  

Nieuwe aanwas is nodig voor OC 
- Bericht via ouderapp actie Esther 
- Vermelden in nieuwsflits actie Esther 

 

Esther Nieuw 

Prijshuis; stukken van huidig en voorgaande jaren delen 
binnen OC 

Gwen Nieuw 

 
5. Organisatorische zaken (Jessica) 

i. Voorstellen Esther (Jessica) 
ii. Kindbezetting op locatie (Jessica) 

We groeien als locatie wat betekent dat er vollere groepen zijn. 
Personele invullen groeit niet mee. We moeten vaker ‘nee’ 
zeggen. 

iii. Personele zaken (Jessica) 
Meerdere PM’ers gaan binnenkort met zwangerschapsverlof. 
Hiervoor 1 vervanger aangenomen 
1 PM’er gaat naar andere functie. Deze vacature wordt intern 
ingevuld dmv uitbreiding contract.  
Aanwas nieuw personeel is lastig ivm krapte op markt. 

iv. Centrale afstemming i.z. activiteiten KDV en basisschool (Michelle) 
Juli was de schoolfestivalweek. Dit gebeurt vooralsnog enkel op 
de basisschool en niet bij KDV.  
Samenspraak binnen kindcentrum over activiteiten is afgelopen 
tijd beperkter geweest.  

v. Instromen van kinderen die nog geen 4 jaar zijn aan het begin van het 
schooljaar. Informatie wordt pas verstrekt als kinderen 4 jaar worden 
(Thirze) 

Gaat Esther bespreken met Koen 
 

6. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie 
(Gwen) 

- Ruilbeleid: in aanloop naar brief als verstuurd op 21-9. OKB probeert 
ruilbeleid zo flexibel mogelijk in te zetten, maar het is een service waar 
geen rechten aan hangen. 

o Dit gaat impact hebben op het prijshuis voor 2022 
- Facturen kloppen bij sommige mensen niet. Correctie op correctie op 

correctie.  
- Verbetermeter is besproken 
- Vragenlijst 

o Voor de zomer is een vragenlijst uit gezet bij ouders, uiteindelijk 
maar 18,4% respons over alle locaties heen 

o De vragenlijst is opnieuw uit gezet 
- Preview prijshuis 2022 behandeld. Meer op 19 okt. 

 
7. Werving nieuwe leden 

(Gwen) 
- 3 leden stappen uit de OC (zie ook punt 2 mededelingen) 



- Nieuwe aanwas is nodig 
o Bericht via ouderapp  
o Vermelden in nieuwsflits  

 
8. Pedagogisch beleid 

Ter vaststelling 
 Vastgesteld. Jessica plaatst op website 
 

9. Verbetermeter 
 

10. Veiligheid  
Achterstallig onderhoud, poort buitenruimte. (Jeroen) 
 Klusjesman wordt ingeschakeld 
 

11. Voeding 
12. Gezondheid  
13. Kwaliteit  

Verbeteren van de communicatie; 
i. QR-code (Jeroen) 

ii. Briefjes op ramen; onduidelijkheid bij PM’ers of dit oude of nieuwe 
informatie is (Jeroen) 

1.  
iii. Mentorschap KDV, update wisseling PM’ers blijft uit (Jeroen) 

Actie Jessica 
iv. Communicatie mbt leerlingen tussen de school en BSO en andersom 

(Anouk) 
Gebeurt dmv overdracht. Indien dingen spelen is er maatwerk 
en wordt dit met ouders besproken.  

 
14. Aanbod 
15. Overig/wvttk 

Kindvolgsysteem 
Sinds 1 februari gebruikt men pravo. Dit systeem biedt niet wat 
gewenst is. Tevens per december stop gezet. Tot die tijd blijft Pravo 
gebruikt worden. 

 
16. Rondvraag/sluiting 

i. Vergadering op locatie? 
Ja, volgende vergadering, 9 november 2021 


