
Notulen Oudercommissie bijeenkomst 02-02-17 

Agenda 
De agenda is zo in orde 
 
Mededelingen  
- Cleo zit niet meer op de BSO. 
- De communicatie van de opvang kan verbeterd worden. Er zijn andere leidsters waar men niet van 

tevoren over geïnformeerd wordt. Ook als er leidsters op vakantie gaan, is het handig als dat gemeld 

wordt. Daar is de nieuwsbrief een prima middel voor en het mededelingenbord. Wellicht ook een 

idee als er nieuwe kindjes komen of zijn. 

 

Vorige notulen  

Deze zijn goedgekeurd. Naar Joris mailen, zodat hij deze op de website kan plaatsen.  

Rol oudercommissie in verbouwing  
Wij hebben geen directe rol, los van de reeds gemaakte afspraken.  
 
Taakbeheer en evt. ticketsysteem van teamwork.com  
Google docs gebruiken, oudercommissie mail gebruiken hiervoor.  
 
Voortgang verbouwing met Nelleke bespreken  
Joris gaat met Nelleke in gesprek.  
 

Algemeen informatiemapje  
Lisa is deze kritisch aan het bekijken. Er missen een aantal dingen, zoals foto’s.  
 
Nieuwsbrief  

Iedere maand willen we een nieuwsbrief uitbrengen. Pien vraagt aan Nelleke wat zij erin wil hebben. 

Sowieso de verjaardagen van de kinderen (ook vanaf 1 januari 2017 met foto’s), de ouderavond en 

de notulen. 

Taakverdeling oudercommissie  
Voorzitter: Marie-José (week van tevoren mailen of er punten zijn) 
Notulist: Lisa/MJ 
Pien: penningmeester 
Joris: digitale documentbeheer 
 
Ouderavond 
Het is nu de vraag of de ouderavond doorgaat op 2 maart. We gaan dat eerst met Nelleke bespreken 
en wat de inhoud van de avond dan wordt. Het is ook belangrijk om te weten wie de avond gaat 
leiden: Nelleke of de oudercommissie.  
 
Archiveren agenda, notulen en evt. andere docu’s  
We gaan alles via Google-docs archiveren.  
 
Volgende vergadering  
De volgende vergadering vindt plaats op 20 februari bij Lisa thuis.  
 
Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  



Actiepunten: 

1. Joris gaat met Nelleke in gesprek over de voortgang van de verbouwing. (Joris) 

2. Oudercommissie afspraak maken met Nelleke over de huidige situatie (na gesprek Joris & 

Nelleke).  

3. Lisa vraagt de digitale versie van het algemene informatiemapje aan Nelleke, zodat wij 

aanpassingen/opmerkingen erbij kunnen schrijven en aan Nelleke kunnen geven. Lisa stuurt 

de aanpassingen eerst naar OC. (Lisa) 

4. MJ vraagt aan Nelleke of er een mededelingenbord voor de OC kan komen. (MJ) 

5. Pien mailt Nelleke of de ouderavond doorgaat en print een flyer uit voor de ouderavond (in 

overleg met Nelleke). Wellicht dat de leidsters deze dan uit kunnen delen aan de ouders (of 

via de mandjes). Ook vraagt zij naar de verwachtingen van Nelleke. Komt het vanuit OC of 

vanuit haar? (Pien) 

6. In Google docs agenda zetten die we allen aan kunnen vullen. (Joris) 

7. Joris maakt een Google docs aan.  

 

 

 

 


