
Notulen Vergadering Oudercommissie De Groote Wielen 
 
Datum/tijd: Dinsdag 2 maart 20.00 uur 
Deelnemers: Jessica van Herwaarden 

Gwen van Amelsfort 
  Anouk Schapendonk - Persoon 

Jozien de Groot 
Liana Hambartsumyan 
Jeroen Zeilmaker 
Michelle Folkerts-Breeman 
Thirze Groenendijk 
Amber Barten 

Locatie: Teams 
 

1. Opening / kennismaking  
- Gwen opent de vergadering. Anouk notuleert. 
-Voorstelronde nieuwe leden. 
-Aangeven of er na deze vergadering mensen lid willen worden. 
-Uitleg over de OC , Anouk en Gwen zijn over na de samensmelting van de BSO OC en de 
OC van het Kdv. Hebben beide geen ambitie om de rol als voorzitter waar te nemen. 
Jozien sluit voor de laatste keer aan. 

 
2. Actiepunten vorige vergadering 
- Steeds terugkerend actiepunt is de veiligheid bij school. Zie punt 5. 

 
3. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie 

       - Prijsbeleid is eind vorig jaar afgerond. 
       - Ruilbeleid is nu ter sprake. COC heeft gevraagd om aanpassing van het ruilbeleid. Dit is 

nog niet afgerond. Vorig jaar was na het annuleren het ruiltegoed nog een jaar geldig.  
         Nu wil OKB het verkorten naar 60 dagen na aanvraag. COC heeft voorgesteld dit te 

verlengen naar 90 dagen. Verder is er nog discussie over het goedkeuren uiterlijk 2 
weken voor de datum. Jessica geeft aan dat voor onze locatie dit meestal geen 
probleem is en ze dit probeert 4 weken vooraf te doen. Mede door verhoging in 
prijsbeleid en nu versobering van kwaliteit bestaat kans dat er negatief advies komt. 
Beslissing staat nog open. 

    
- Manier van communicatie mbt de nieuwe invoering over het verlopen ruiltegoed is 
niet wenselijk. Het tegoed is verlopen, maar er is ook geen kans geweest om het in te 
zetten ivm Corona. Dit wordt in de COC wordt meegenomen. 
 

4. Pedagogisch beleid:  
Nieuw beleid voor 2021 verwacht Jessica binnen een maand. Zodra het binnen is, 
wordt dit met ons gedeeld door Jessica, zodat we het eventueel aan kunnen vullen. 
Vraag vanuit Jeroen om te arceren wat er verandert. 
- Overdracht aan de poort wordt minder rommelig ervaren dan voorheen. Een PM-er 
loopt mee naar de poort en doet daar de overdracht naar ouder/verzorger. 



- Het dragen van mondkapjes bij overdracht/ophalen nog aankaarten bij 
ouders/verzorgers. 
- Jessica geeft aan dat het streven is naar 1 Nieuwsbrief, die voor meer duidelijkheid 
moet zorgen. Dit zal dan via de flexxkids app gaan. 
 
 
 

5. Veiligheid:  
- Vanuit kindcentrum kinderen betrekken dmv een verkeersthema.  
Gwen geeft aan dat er via de bewoners uit de straat van school al contact is geweest met 
de gemeente over drempels in de straat. Dit aan de zijde van de Deltalaan. Hier is groen 
licht voor gekomen, maar nog geen zicht op wanneer geplaatst. 
Jeroen geeft aan dat er ook een probleem is bij het zebrapad op de Groote Wielenlaan. 
Dit zebrapad is onoverzichtelijk door de kliko’s die daar worden geplaatst. 
Eventueel contact leggen met de gemeente hierover door de directeur. 
- Jessica neemt contact op met de Wittering over hoe zij de verkeersveiligheid ervaren. 
-Jessica geeft aanvullende informatie over het afspreken van kinderen tijdens de BSO 
tijd, zodat dit in de toekomst goed verloopt. 

 
 

6. Voeding: Geen input  
 

7. Gezondheid:  
       Corona 
       -  Jessica geeft aan dat er in het gebouw mondkapjes moeten worden gedragen door de  
       Kinderen van groep 7 en 8, en ook door de leerkrachten. 
       - OKB heeft de vraag neergelegd bij BOINK of de BSO eerder open mag omdat de  
       Zowel de school als de BSO in hetzelfde gebouw zijn en dus één kindcentrum vormen. 
 

 
8. Kwaliteit:  

- Flexx kids app werkt prima. Wel is het zo dat het tijdstip van binnenkomst van 
informatie dagelijks kan verschillen. Ene dag ontvangen ouders de foto’s tijdens de 
dag, en de andere dag pas aan het eind van de dag. Jessica gaat kijken voor een 
oplossing. 
Via de app in een groepsbericht ouders op de hoogte stellen wanneer een speciale 
gelegenheid plaatsvindt. 
- Wenselijk om het versturen van de pincode voor de app gelijktijdig te doen met het 
contract. 
 

 
9. Aanbod 

- Doen Kids is gestart. Hierin wordt een keuzeprogramma aangeboden. 
       - Traktatie wordt nog steeds verzorgd door Kdv ivm Corona. 
 
10. Overig/wvttk 



- Jeroen geeft aan dat er sprake was om het speelterrein aan te passen aan de kant van 
het Kdv. Jessica geeft aan dat er vorig jaar  voor de baby groepen aanpassingen zijn 
gedaan. Verdere aanpak van die kant van het speelterrein is meegenomen in de 
begroting en goedgekeurd. Nu is het wachten wanneer het financieel mogelijk is. 
 
- Jessica geeft aan om in de volgende vergadering het punt aan te kaarten om de 
krachten van de OC en MR samen te bundelen.  
 
- Graag op papier zetten wat de inhoud van de rol is van de COC. 

 
 

11. Rondvraag/sluiting 
       Datums vastgelegd voor 2021 
 

8 juni om 20.00 uur 
7 september om 20.00 uur 
19 oktober om 20.00 uur 

 
Dit jaar is de dag van de leidsters op 16 september 

 
15 maart om 20.00 uur afspraak gemaakt om de invulling van de OC kort te sluiten. 

 
Bijlagen: geen 
 
Actiepunten 
 

Omschrijving Wie Status 

Aansluiten en invulling nieuwe leden bij OC Allen open 

Verkeersveiligheid contact gemeente directeur Jessica open 

Ruilbeleid COC OK open 

Pedagogisch beleid Jessica open 

Aanspreken op dragen mondkapjes Jessica open 

Flex kids app foto’s en berichten Jessica open 

OC bundelen met MR MR via 
Jessica 

open 

Functie COC uitwerken Gwen open 

 


