Samenvatting Notulen OuderCommissie IKC De Piramide 8 december 2016

Nieuwe Leden OC:
Er schuiven vanavond 2 nieuwe leden aan, Ingeborg en Goma. Ingeborg haar kinderen zitten op het
KDV en Goma haar dochter zit op de PSZ. Er volgt een korte voorstelronde. Floor is vanavond
afwezig, maar zal ook deel gaan nemen binnen de OC.
Openstaande punten:
Yvonne heeft haar camera mee. Er wordt een foto geplaatst op de ouderkamer, website en na
overleg ook op het KDV en BSO. We hopen zo nog meer zichtbaar te zijn voor ouders.
Planning vergaderingen 2017:
Femke wil weer 5 vergaderingen plannen. Zij maakt een planning en verstrekt deze onder de leden
van de OC en zal zorg dragen dat de ook op de website geplaatst zullen worden.
Vaststellen reglement Oudercommissie en huishoudelijke reglement:
Wijzigingen in de reglementen worden doorgenomen. In het huishoudelijk regelement kan niet alles
ingevuld worden daar er percentages ingevuld moeten worden. Deze worden opgevraagd bij het
secretariaat van Kern Kinderopvang. Het aantal leden van een OC moet in ons geval worden
bijgesteld naar max 8 leden.
Er ligt ook een besluit over automatisch mandatering via COC. Echter na stemming komen wij
overeen dat wij niet automatisch een mandatering afgeven daar wij op enkele punten afwijken
wegens het IKC. Reden hiervoor is dat wanneer ons vanuit Kern om een mandaat gevraagd wordt,
deze bekeken zal worden vanuit de gedachte van het IKC.
Na aanpassingen worden het regelement OC en huishoudelijk regelement goedgekeurd.
Gezamenlijk overleg OC/MR:
Op 23 januari is de OC/MR gepland.
Terugkoppeling ouders herfstvakantieboekje:
Activiteitenboekje is enthousiast ontvangen. Helaas had het weer invloed en konden enkele
activiteiten niet doorgaan daardoor.
Terugkoppeling Centrale ouderavond:
De opkomst was minimaal, er waren 20 ouders gekomen. Angela Brandsen gaf een workshop in het
thema Week van de Opvoeding. Er was een informele sfeer en er was echt een wisselwerking tussen
ouders en spreker. Er waren leerzame tips.
Beleid BSO/structuur
Er zijn meerdere klachten vanuit ouders geweest over de structuur op de BSO. Er zijn volle groepen
en soms was het overzicht niet aanwezig.
Er zal na de kerst gestart worden met een andere indeling:
Groep 1/2: In het lokaal, ze worden door een BSO medewerker uit de klas opgehaald. Zij hebben
eerst een eetmoment en kunnen daarna kiezen wat zij willen: lekker spelen of op de bank enz.
Groep 3/4/5: Komen zelf naar de aula waar zij zelf kunnen kiezen wat zij willen: eerst eten of drinken
en daarna spelen enz.
Groep 6/7/8: Zullen in de kidsclub verblijven waar zij zelf hun indeling maken wat zij willen.

De afspraak is voor alle groepen wel, dat de gedragsregels van school hier ook gehanteerd zullen
worden.
Doorgaande lijn
Om de doorgaande lijn tussen school en KDV/BSO/PSZ door te trekken zullen binnenkort daar ook de
omgekeerde 10 minuten gesprekken plaatsvinden.
In maart is er een gezamenlijke teamavond. Het open podium wordt vervangen voor een zomerfeest
op 21 juni. Het kerstdiner zal alleen plaats vinden voor de 3+ groep, de overige groepen zullen een
kerstlunch hebben.
Graag wanneer de kinderen op school worden afgemeld dit op een lijstje zetten voor de BSO, zodat
ouders niet 2 keer hoeven bellen.
KidsClub ouderavond
Er is een ouderavond geweest voor specifiek de KC. Kinderparticipatie speelt op deze groep een
grote rol. Er waren wat tips gekomen vanuit de ouders: huiswerkbegeleiding/ een chillplek creëren/
en door de kinderen zelf een ouderavond organiseren.

