
Notulen Oudercommissie De Groote Wielen 
 
Datum/tijd: 8 februari om 20.00 uur 
Aanwezig: Esther (OKB), Jeroen, Michelle, Amber (VZ) 
Afwezig:  Thirze  
Locatie: Microsoft Teams 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen vergadering 14 december 2021 
De notulen zijn vastgesteld. 
Afgesproken wordt dat notulen na de vergadering via app/mail worden vastgesteld, zodat ze 
eerder op de site kunnen. 

 
4. Actiepunten vorige vergadering 
 

Actiepunten terugkoppeling: 

Omschrijving Wie Status 

Invulling nieuwe leden bij OC Allen lopend 

Verkeersveiligheid contact gemeente/ directeur Esther Afgerond 

Openstaande punten Esther met Koen: 
- OC bundelen met MR –> wordt vervolgd 
- update over interne verhuizing –> is gebeurd 
- Zebrapad: containers –> loopt nog 

Esther Lopend 

OC-reglement 2022 herzien – op een volgende agenda Allen Lopend 

Training BOINK – Inge contacteren Jeroen/ Amber Lopend 

Zeker stellen dat ouders op tijd de juiste informatie ontvangen over 
instromen naar school (kinderen die 4 jaar worden)  -> Leerkracht zorgt 
voor het doorsturen van de info naar de ouders en ook is er altijd een 
kennismakingsgesprek. Er is zeker aandacht voor het geven van info 
aan deze kinderen 

Esther & Koen Afgerond 

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

 

Esther Afgerond 

   

 
Terugkoppeling Esther overige punten: 

• Corona en maatregelen mondkapjes: was gelijk geplaatst 

• BSO aanbod; besproken met medewerkers. Aanbod wordt vanaf nu duidelijker aangegeven, 
zodat kinderen duidelijker weten wat de keuze is. 

• Advies op tarieven en wijzigingen besproken met Margreet. COC pakt verder op.  

• Klachten en/of feedback binnengekomen bij klantendesk over nieuwe prijshuis? Viel mee. 
Veel ouders gaan over naar standaard pakketten ipv maatwerk.  

• Verkeersveiligheid & containers: Koen heeft ambtenaar gesproken; OR is ook bezig. Ook 
Wittering is hiermee bezig. Containers: er is miscommunicatie, maar het gaat over de 
containers van bewoners aan de Groote Wielenlaan die bij het zebrapad staan op woensdag 
en zo zorgen voor een onveilige oversteek. Esther pakt opnieuw op. 

 



5. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie (Jeroen) 

• COC agenda; indeling incl. prijshuisplanning 

• Aankomende vergadering COC is zonder OKB erbij. Nadenken over aanpak prijshuis 
advisering. De planning voor dit jaar mbt prijshuis is gedeeld. Presentatie over het prijshuis 
moet door alle OC-leden te volgen zijn, voorstel is om het op te nemen.  

• Een andere verbetering zou zijn om het prijshuis beleid in zijn geheel op papier te zetten en 
niet deels mondeling. Ook van belang in verband met continuering OC, advies is immers 
slechts 1x per jaar en geen dagelijkse gang van zaken. 

• Amber: koppelt COC agenda aan onze agenda.  
 

6. Pedagogisch beleid:  
7. Veiligheid:  
8. Voeding: 
9. Gezondheid:  

 
10. Kwaliteit:  

Stavaza: verbouwing & nieuwe meubels 

• Verbouwing/verhuizing is goed verlopen. Medewerkers vinden het erg prettig dat de 3 
groepen nu naast elkaar zitten. 

• Nieuwe meubels: met leverancier en groepen alles doorgesproken. Officiële offerte is net 
binnen, wordt besproken met financiën. Prioriteit bij dagopvang is de tafels, bij PA de 
poppenhoek; levertermijn +- 20 weken. Verwachtingen afstemmen met leidsters op de 
groepen qua vernieuwing goederen. 

• Personele bezetting: ziekteverzuim erg hoog, medewerkers werken enorm veel extra en er is 
sowieso al krapte. Medewerkers proberen echt mee te denken. OKB probeert ook zoveel 
mogelijk de medewerkers te blijven supporten. Medewerkers van DGW worden ook op 
andere locaties ingezet, maar niet ten koste van dienstverlening onze locatie. 

 
11. Aanbod: 

Welke groep vuurtorens mag op de computers? En waarom alleen die groep? Esther geeft 
aan dat beide groepen op de computers zouden mogen. Mag wel alleen met toezicht. 
 

 
12. Overig/wvttk 

• Zijn er reacties op onze werving voor meer leden voor de OC? Is nog onbekend. Er is nog een 
‘feestelijk momentje’ om de verhuizing te vieren. Er zou een flyer aan deze goodiebag 
toegevoegd kunnen worden. Planning is deze goodiebag over 1,5 week te verspreiden. Ook 
een oproepje op de voordeur hangen. Esther pakt dit op, nadat Thirze dit aan Amber heeft 
laten weten. 

• Verzoek aan Esther om technische man nog eens een rondje te laten lopen. Oa. Schildje deur 
is kapot en de bel bij de bliksems. Kan er structureel gekeken wordenhoe het er bij de 
buitendeur uitziet (viezigheid, spinnenwebben en gedumpte spullen etc.)? Ook op het 
buitenslot letten, deze is vaak niet op slot en ook door kinderen eenvoudig van het slot te 
halen. Actie Esther 

• Wanneer kun je inschrijving BSO verwachten? Er zou een geautomatiseerde mail moeten 
komen als je kind 3 wordt, maar deze was niet ontvangen bij elk kind. Plaatsing BSO moet 
wel 4-6 maanden van tevoren bekend zijn. 

 
13. Rondvraag/sluiting 

 
Volgende vergadering is op dinsdag 17 mei. Mogelijk in real life, bij DGW of bij Michelle thuis. 



Agendapunten: agendaplanning maken met COC planning ernaast. 
 
Actielijst 

Omschrijving Wie Status 

Invulling nieuwe leden bij OC Allen lopend 

Openstaande punten Esther met Koen: 
- OC bundelen met MR  
- Zebrapad: containers  

Esther Lopend 

OC-reglement 2022 herzien – voor op een volgende agenda Allen Lopend 

Training BOINK – Inge contacteren Jeroen/ Amber Lopend 

Agenda COC koppelen aan onze OC agenda Amber Nieuw 

Technisch rondje door het gebouw (o.a. sloten) Esther Nieuw 

Nieuwe leden werven middels flyer in goodiebag Esther, na contact 
met Amber & Thirze 

Nieuw 

 


