
Notulen oudercommissievergadering 

    25-01-2017 

Aanwezig : Richard, Yvonne, Jesica, Chantal, Kirsten en Christien 
Afwezig : Jolanda  
Locatie  : BSO Varenstraat    
Datum  : 25 januari 2017 

 
1.Opening: 
Nieuwe leden: 
Er zijn 2 nieuwe leden aanwezig, Jesica en Chantal. 
Jesica heeft 2 dochtertjes, zij gaan naar het locatie de Randonkel. De oudste zit op de BSO en 
de jongste zit op de KDV. 
Chantal heeft een dochtertje en zit op de KDV aan de Varenstraat. 
 
Afscheid Yvonne: 
Helaas gaat Yvonne na 5 jaar afscheid nemen van de OC. Er is een cadeautje overhandigt 
namens de OC. De OC bedankt Yvonne voor haar inzet de afgelopen jaren.  
 
2. Notulen vorige vergadering 19-09-2016: 
Waren geen op- en aanmerkingen. 
 
3. Terugblik jaarvergadering: 
De opkomst van de ouders was weer gestegen ten opzichte van vorig jaar. Chantal gaf aan 
dat het voor haar de eerste keer was. Ze gaf aan graag als ouder wat meer informatie te 
krijgen vanuit de OC zoals: Waar houdt de OC zich mee bezig, wat organiseren ze en welke 
onderwerpen bespreekt OC. Vanuit OC is aangegeven dat max 15 minuten besteed wordt 
aan het afgelopen jaar en wat het komend jaar gaat gebeuren in zo’n vergadering. Dit om de 
betrokkenheid te behouden met ouders. OC zal de volgende jaarvergadering die 15min wat 
meer inhoud geven. 
 
Het  thema ‘logopedie’ was een goede keuze en was nuttig voor alle leeftijden kinderen.  
 
4. Financieel (kas – uitgaven): 
In verband met de afwezigheid van Jolanda is dit punt overgeslagen. Informatie volgt. 
 
5. TOP BSO: 
Top BSO is voor kinderen in de  leeftijd van 10 t/m 12. De kinderen worden op een 
zelfstandige manier voorbereid voor het voorgezet onderwijs.  
 
Binnen de BSO van zowel de Paraplu en de kikkers wordt deze methode toegepast.  
De kinderen mogen bijvoorbeeld zelfstandig vanuit school naar de BSO komen  
(toestemming van de ouder(s) nodig).  
Ze gaan samen met hun groepje overleggen hoe ze de komende uurtjes in gaan delen. 
Er worden regelmatig workshops gegeven. Ze mogen zelfstandig hun huiswerk maken. Vaak 
gaan de kinderen elkaar overhoren.  



 
5. Basisschool de Wilsdonck: 
Over een tijdje wordt de basisschool de Wilsdonck gerenoveerd.  
Misschien gaat de opvang Trema Fiësta in deze school plaats vinden. Dit gebeurt op 
meerdere locaties van scholen.  
 
 
6. Inbreng Christien: 
Kijk cursus: 
Deze cursus is afgerond. Vanaf 1 januari 2017 gaan de medewerksters de kinderen 
observeren via een tablet met een aansluitend programma. 
 
Personeel: 
De afgelopen periode waren er vele wisselingen met de personeelsleden. Dit had te maken 
met aflopende contracten, vakantie, zwangerschapsverlof en medewerkers die zelf de keuze 
namen om weg te gaan. Er was in die periode één nieuwe pedagogische medewerkster 
aangenomen. Vanwege omstandigheden is zij iets later begonnen dan men had gewild. 
Vanaf januari is de structuur van de medewerkster terug zoals wij van hun gewend zijn en is 
er weer een duidelijke bezetting en nagenoeg geen roulatie.  
 
Taal toets 3F: 
Alle medewerksters zijn verplicht om deze taal toets 3F te maken. 
 
Open schoolochtenden van de basisscholen: 
Op de opendagen zal het parapluutje aanwezig zijn op De Wilsdonck en De Radonkel. 
  
Pedagogische beleidsplan: 
In het eerste kwartaal van het jaar worden de beleidsplannen aangepast of verandert. 
Als er iets wordt verandert of aangepast in de beleidsplannen worden deze met rood 
gemankeerd, zodat de OC niet de hele beleidsplannen door hoeft te nemen.  
April of Mei worden beleidsplannen doorgestuurd naar de OC. 
Binnen 3 weken gaat de OC beoordelen en stuurt het terug naar Christien. 
 
Pedagogische plan van de GGD: 
De vraag van Christien is of wij een terugkoppeling willen geven. Richard gaf aan dat de OC 
deze doorneemt en indien nodig terugkoppeling geeft. Geen bericht = goed bericht. 
   
7. Kinder EHBO herhalingscursus: 
In 2016 was er een kinder EHBO georganiseerd. De cursisten hebben een diploma behaald. 
Om de geldigheid van diploma te behouden moet je jaarlijks een opfriscursus doen.  
 
Helaas gaat deze herhaling cursus niet door. Er was maar één aanmelding gekomen.  
 
 
 
 
 



 
8. Programma punten 2017: 
Huidige functies herzien: 
Jesica gaat de functie van Yvonne overnemen (nieuwsbrief). 
De overige functies blijven ongewijzigd. 
 
Vergaderingen plannen 2017: 
Vergaderingen worden via de ‘datumprikker’ gepland.  
Wordt ruim van te voren aangegeven om de ‘datumprikker’ in te vullen zodat een datum 
vastgelegd kan worden.  
 
Dag van de leidsters (21-09-2017): 
Volgende vergadering zal er een onderwerp besproken worden.  
 
Jaarvergaderingen: 
In de week van 6 november 2017 zal er een jaarvergadering plaats vinden. 
 
 
9. Nieuwsbrief: 
Jesica gaat deze taak op zich nemen. Richard stuurt naar haar een opzetje van het 
nieuwsbrief. 
 
 
10. W.V.T.T.K:  
Verlichting op het schoolplein van de Radonkel: 
Er is te weinig verlichting van het hek richting de ingang van KDV. 
Als de leidster de gymzaal verlichting en aantal verlichtingen in de klaslokalen aandoet zal er 
meer zicht zijn op het schoolplein.  
 
Notulen op de website aanpassen: 
Christien benaderen of zij de notulen wilt aanpassen op het website. En tevens de namen 
van de oudercommissie aanpassen. 
 
Schriftjes: 
Aantal ouders willen graag als hun kind / kinderen op KDV of BSO bijvoorbeeld via de 
whatsapp een korte mededeling hoe het opdat moment met zijn of haar kinderen gaat. 
Richard zal dit bespreken met Christien. 
 
Schriftjescommunicatie digitaal.  
Het blijkt toch dat de leidsters in het schriftjes gaan schrijven en net niet alles afschrijven.  
Bijvoorbeeld tot hoe lang heeft het kindje geslapen of wat is er in de middag gedaan. Graag 
aandacht hiervoor. 
 
 
11. Sluiting: 
Iedereen wordt bedankt voor de komst. 
De volgende vergadering wordt via de ‘datumprikker’ gepland. 


