
Oudercommissie 04/10/2017 

 

Aanwezig: 

 

Marion Franssen 

Daisy van der Schaft 

Caroline Voerman 

 

Afwezig: 

 

- 

 

Voorzitter: 

 

Daisy van der Schaft 

 

Notulist: 

 

Caroline Voerman 

 

 

Agenda 
     Opening door Daisy. 

 

 

     Notulen vorige vergadering. Geen opmerkingen. 

 

 

     Onderwerp 1: notulen LOC  30/3/2017. Geen opmerkingen. 

 

 

     Onderwerp 2: Tarieven. 

 

De nieuwe tarieven zijn gestuurd door Ingrid. Het verzoek om goedkeuring hierover voor het COC op 

23 oktober. De berekening die de verhoging van de tarieven verklaart is vrij onduidelijk. Daisy heeft 

Ingrid om uitleg gevraagd hierover per e-mail. Tot die tijd zal er geen officieel akkoord hierover 

gegeven worden. Halverwege november zal er een nieuwsbrief verstuurd gaan worden met nog eens 

uitleg betreft verschil in nieuwe pakketten die aangeboden zullen worden. Afhandeling hierover zal per 

e-mail gebeuren. 

 

 

     Onderwerp 3: Dag van de Pedagogisch Medewerker 

door de oudercommissie aan de medewerkers van de groepen een ' luchtballon' overhandigd. In de 

mandjes van de luchtballon zaten brieven/kaartjes met daarop de wensen van de kinderen in de 

desbetreffende groep, gericht aan de pedagogisch medewerker. Deze ' luchtballonnen' zijn overhandigd 

door Daisy en Caroline in de 

De dag van de pedagogisch medewerker is onlangs geweest. Hier is door de oudercommissie aan de 

medewerkers van de groepen een ' luchtballon' overhandigd. In de mandjes van de luchtballon zaten 



brieven/kaartjes met daarop de wensen van de kinderen in de desbetreffende groep, gericht aan de 

pedagogisch medewerker. Deze ' luchtballonnen' zijn overhandigd door Daisy en Caroline in de 

ochtend. Ook heeft Daisy gezorgd voor heerlijke chocolaatjes. Zowochtend. Ook heeft Daisy gezorgd 

voor heerlijke chocolaatjes. Zowel voor de ouders/kinderen als de oudercommissie was dit een idee wat 

niet veel tijd in beslag genomen heeft maar zeker zo positief is ontvangen. 

 

Uiteraard werd de luchtballon als de kaartjes met wensen ook heel leuk bevonden. Het was een zeer 

geslaagde actie die zeker voor herhaling vatbaar is. Ook is er een bericht geplaatst op facebook met 

foto's betreft de Dag van de Pedagogisch Medewerker. 

 

  

 

     Onderwerp 4: Recruting oudercommissie 

 

Nu Yolanda is gestopt als lid van de oudercommissie, bestaat deze op dit moment uit 2 personen. 

Hierom zijn we dan ook dringend op zoek naar nieuwe leden. We zijn van mening dat we het beste 

ouders zelf hierover kunnen aanspreken. Dit werkt vaak het beste. Samen hebben we een idee welke 

ouders we wellicht kunnen benaderen hierover. Dit zullen we in de aankomende weken dan ook doen. 

Onlangs Is er ook een oproep geplaatst in de nieuwsbrief hierover. Helaas hebben we via deze weg 

geen reacties gekregen. 

 

 

     Onderwerp 5: Deelname COC 

 

23/10/2017 heeft de Centrale Oudercommissie haar jaarlijkse vergadering gepland. Zowel Daisy als 

Caroline zullen hierbij aanwezig zijn. Locatie zal waarschijnlijk de Barrierweg worden. 

 

 

     Onderwerp 6: Buitenruimte 

 

De buitenruimte is bijna af!Op dit moment zijn er nog bepaalde hoeken met linten afgezet. Verwachting 

is dat deze de komende weken geheel af zullen zijn. De babyhoek is nog niet af. Hier is men nog druk 

mee bezig. 

 

 

     Onderwerp 7: Samenwerking school 

 

De samenwerking met school gaat heel goed. Er is een groep bij gekomen. Gele kluster groep. Ook dit 

gaat goed. Donderdag gaan de leraren staken. Hierdoor zijn er veel aanmeldingen bijgekomen voor de 

BSO. In totaal 46 aanmeldingen. 

 

 

     Onderwerp 8: Gebruik inspiratieboom 

 

Sinds de komst van de inspiratieboom zijn er nog niet veel briefjes in de boom komen te hangen. 

Wellicht is het doel van de boom niet geheel duidelijk voor ouders. Misschien kunnen we een andere 

plaats of benaming voor de boom verzinnen? Morgen bij Papa voorleesdag zal Marion proberen ouders 

hierover te benaderen. 

 



 

     Onderwerp 9: Kijk-Doe-Dag 

 

De Kijk-Doe-Dag heeft inmiddels ook plaats gevonden. Deze was ook zeer geslaagd. 

 

     Onderwerp 10: Afscheid Yolanda 

 

 

In de tussentijd is Yolanda ook bij ons aangeschoven. Samen hebben wij haar hartelijk bedankt voor 

haar deelname in de oudercommissie. Onder het genot van wat lekkers hebben wij een 

afscheidscadeautje gegeven en haar heel veel plezier en geluk gewenst in haar nieuwe onderkomen.   

 

 

       Onderwerp 11: Locatiefeest 

 

Volgend jaar zal weer het jaarlijkse locatiefeest plaats vinden. Deze dag zal waarschijnlijk op 26 mei 

gehouden worden. Over de organisatie en de invulling van deze dag wordt hard nagedacht en 

gesproken. Hierover zal in de volgende vergadering meer duidelijkheid komen. 

 

 

     Rondvraag- 

 

Geen verdere vragen van Marion, Daisy en Caroline. 

 

  

 

De volgende vergadering zal plaats vinden op........................... ( nader te vragen bij Marion) 

 

 

     Sluiting 

 

 

 


