
Notulen Oudercommissie De Groote Wielen 
 
Datum/tijd: 14 december om 20.00 uur 
Deelnemers: Esther, Gwen ,Anouk, Jeroen ,Michelle ,Thirze ,Amber  
Locatie:  Microsoft Teams 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
Gwen en Anouk gaan de OC verlaten, vandaag is de laatste bijeenkomst waarbij zij zullen 
aansluiten 

 
3. Notulen vergadering 21 september 2021 besproken, vastgesteld en worden geplaatst op 

website 
 

4. Actiepunten vorige vergadering 

 
Actiepunten 

Omschrijving Wie Status 

Invulling nieuwe leden bij OC Allen lopend 

Verkeersveiligheid contact gemeente/ directeur Esther 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’ 

OC-reglement 2022 herzien Allen Lopend 

Stimuleren fiets naar school/fietsenstalling KDV-zijde Jessica/ Esther Afgerond 

Training BOINK Jeroen/ Amber Lopend 

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

Esther Lopend 

Samenspraak tussen MR en KDV heeft aandacht nodig.  Esther Lopend 

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

Esther & Koen Lopend 

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 Afgerond 

 
 
5. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie 

Zie punten bij kwaliteit. Aan Esther aangegeven geen prettig gevoel over te hebben 
gehouden aan prijshuis 2022, veel tijd in gestoken en komen zeer zakelijke reacties terug en 
er wordt alleen advies gevraagd op prijs, terwijl er juist op aanbod ook veel feedback is 

 
6. Pedagogisch beleid: Niet besproken 
7. Veiligheid: Besproken vanuit notulen 21 sept, zie actiepunten 



8. Voeding: Geen punten 
9. Gezondheid: Geen punten 

 
10. Kwaliteit:  

a. Advies op tarieven en wijzigingen OKB 
- De opzet van de brieven voor tarieven en wijzigingen werden voorgaande jaren 

naar de OC gestuurd, dit is nu niet gebeurd, waarom? Kan dit in het vervolg wel 
weer? Was omwille van tijd, maar kan niet de motivatie zijn, dit moet volgend 
jaar anders. 

- Brief aan ouders met toelichting op advies vanuit OC, plaatsen op de website. 
Review van de brief van andere OC. Indien akkoord, dan plaatsen in nieuwsflits 
met linkje. Hierbij ook laatste feedback naar OKB als reactie op prijshuis. Bericht 
uiterlijk do rond de middag aanleveren aan Esther. 

- Als OC willen we graag volgend jaar eerder meegenomen worden i.z. de tarieven 
en wijzigingen. Wat kunnen we daarover afspreken? Wordt binnen OC, COC en 
OKB nog afgestemd voor aanbod voor 2023 

- Terugkoppeling vanuit OKB, reacties op het gewijzigde prijsbeleid en aanbod 
vanuit de ouders. Inzicht in vragen vanuit klantendesk. Verder hebben sommige 
ouders veel info (brieven) ontvangen. Info was vanuit rekentool niet altijd juist, 
werd bijv een pakket geadviseerd dat volgend jaar niet meer aangeboden wordt. 

b. Verbouwing & nieuwe meubels (Esther) 
Verbouwing gaat eindelijk beginnen, situatie niet ideaal met de groepen, maar fijn 
dat het in de vakantie is. Volgende week woe worden de groepen geswitcht. Kasten 
worden zo geplaatst dat kinderen niet bij apparatuur en werklui kunnen. Worden de 
kinderen hier zelf ook over geïnformeerd? Aannemer heeft verzekerd dat er niet veel 
geluidsoverlast zal zijn. 
Tafels moeten als eerste vervangen worden. Deze zullen op korte termijn besteld 
gaan worden. Nog beoordelen wat de staat is van de materialen. 
Kijken of peuters kunnen gaan rusten op stretcher. 

c. Communicatie (Amber): Rivh gaat per januari naar een andere groep, wij als ouders 
zijn hier niet in meegenomen. Hoe gaat dit normaliter. Hebben ouders hier nog een 
stem in? Dit is niet de juiste manier, normaal gesproken worden ouders hier over 
geïnformeerd. Echter is de vraag waarom nog steeds niet beantwoord. 

 
11. Aanbod 

In app staat in agenda wekelijks een aanbod, echter wordt dit onvoldoende aan de kinderen 
aangeboden. Indien je het communiceert, biedt het dan ook aan. 

 
12. Overig/wvttk 

Communicatie vanuit OKB kan beter, vaak typfouten in berichten. Aanmelden voor 
zomervakantie ipv kerstvakantie.  
Looproutes corona; er werd gecommuniceerd terug naar de oude situatie, maar looproutes 
werden niet aangepast. Er hangen ook geen brieven dat mondkapjes gedragen moeten 
worden. 
Aanbod wat in de app aangegeven staat, wordt niet structureel aan kinderen aangeboden. Of 
aanbieden of uit app halen. Esther neemt dit mee. 
 

13. Rondvraag/sluiting 
Gwen en Anouk worden hartelijk bedankt voor deelname. Verder geen punten voor 
rondvraag. Nieuwe datum wordt geprikt via de app. 


