
Notulen Oudercommissie bijeenkomst 20-2-2017 

Agenda 
De agenda is zo in orde 

Mededelingen 
● Lisa mailt de aanpassingen van het informatiemapje naar Nelleke als iedereen er naar 

heeft gekeken. Dit heeft geen haast. 
● Marie-José vindt het infobord top ! Duidelijk wie er wanneer op de groep staat. 
● Marie vraagt haar vriend om iets in elkaar te timmeren als ideeënbus. 
● Lisa zag dat de poorten van de brug staan.  

 
Vorige notulen  
Joris maakt nog een google docs aan, deelt het met ons. Inmiddels is dit gebeurt en werkend. 
 
Terugkoppeling gesprek Joris en Nelleke 

● Joris meldt dat de brug eigendom is van Nelleke haar vader en dat Nelleke doet wat er 
binnen haar macht is om dit zo snel mogelijk af te krijgen.  

● Joris heeft geadviseerd om alles wat er nu kwa opvang is (binnen- en buitenruimte), eerst 
helemaal in orde te maken. 

● De ideeënbus, whiteboard en het paaltje waren nu de concrete afspraken. Dit wordt nu in 
gang gezet. 

● Joris zal geregeld met Nelleke een aantal actiepunten bespreken om er de vaart in te 
houden. 

 
Wij vinden de afronding van alles wat bij de huidige opvang hoort, op dit moment het belangrijkste 
en willen graag extra aandacht voor de veiligheid rondom bijv. de sloten.  
 
Punten voor gesprek met Nelleke (gepland op 16 maart): 

● Veiligheid: brug, hekken om sloten, speeltoestellen (trampoline), losse bakstenen (tuin 
moet af). 

● Planning; hoeveel budget is er en op welke termijn gaan dingen af. Dan kan dit in de 
nieuwsbrief. 

● De binnenruimte afronden, zo werf je ook sneller nieuwe klanten. 
● De uitkomst van de ouderavond wordt besproken. 

 
Nieuwsbrief (iedere maand) 
De eerstvolgende nieuwsbrief zal de volgende informatie bevatten: 

● Stukje Denise en Sonja; 
● Verjaardagen kinderen; 
● Nieuwe kinderen; 
● Laatste nieuws; 
● Aanmelden voor de ouderavond niet vergeten ! 
● (verjaardagen leidsters er ook in, gaat Pien navragen) 

Organisatie ouderavond 
Marie-José stuurt een mail naar Nelleke over deze avond, met de volgende informatie: 

● koffie/thee/koek aanschaffen; 
● ruimte klaar maken; 
● Nelleke plannen aankondigen van wat ze nu weet; 
● uitnodigen 16 maart; 



● dat Nelleke weet dat Marie een praatje doet; 
● Nelleke de avond openen (verbouwingsdingen op het einde? ivm mogelijke vragenvuur). 

 
Marie houdt deze avond een praatje, met onder andere de volgende informatie: 

● doel avond; 
● waarom georganiseerd; 
● wat doet de OC; 
● wat kunnen ouders hiermee; 
● je mag aanschuiven bij een vergadering; 
● ideeën in de ideeënbus. 

 
Ouders mogen vragen stellen, maar geen vragenvuur / discussie ontstaan. De avond is echt 
bedoelt ter informatie / kennismaking. 
 
Punten die er zijn, kan naar oudercommissie. 
 
Data OC vergaderingen op website, deze gaat Joris er op plaatsen. 
 
Volgende vergadering  
16 maart  (met Nelleke?) 
 
Rondvraag 
Niks 

Actiepunten: 

● Joris plaatst donderdag de data van de overleggen op de website. 16 maart (hier prikken 
we nieuwe data). Ook plaatst hij de stukken tekst en foto’s van de kennismaking met de OC 
op de website. 

● Marie-José mailt Nelleke met informatie over de ouderavond van 2 maart en hierbij vraagt 
ze meteen of Nelleke 16 maart tijd heeft om met ons te vergaderen op de locatie van de 
kinderopvang. 

● Pien zal de nieuwsbrief afronden en doormailen. Hiervoor vraagt ze nog even na wanneer 
de leidsters zelf jarig zijn. Dan kunnen deze ook in de nieuwsbrief. 

● Marie-José stuurt de mail nog door met het antwoord van Boink. 

 

 

 

 


