Samenvatting Notulen OC IKC de Piramide

Datum: 15 september 2016
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Locatie: IKC de Piramide
1. We nemen afscheid Manon, wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren.
2. Nieuwe OC-leden. Ingeborg Pelleboer ouder KDV .
Wellicht kan de flyer voor nieuwe aanmeldingen nog wat betekenen.
3. Terugkoppeling ouders op vakantieboekje zomervakantie: Positief ontvangen, het weer was
af en toe een spelbreker. Intenties waren goed
Belangrijk is om via een briefje op de deur de ouders te informeren waar ze dan zijn . zo
kunnen ouders ervoor kiezen om daar hun kind op te halen. Wanneer het van te voren
bekend is dit dan alvast aan ouders door communiceren. Actie Yvon
• Verder merkte we als BSO groep wel weer dat veel kinderen hadden aangegeven, te
komen, toch niet kwamen. Ondanks dat er met klem om gevraagd wordt of ouders
willen aangeven of hun kind wel of niet komt tijdens de vakantie. Er is dan zo veel
personeel over, en in andere gevallen personeel te kort, omdat kinderen toch
kwamen. Vanuit het team zou het fijn zijn wanneer ouders rekening houden met de
organisatie hierom heen.
4. Terugkoppeling COC-vergadering Is er niet. Datum en tijd moet eerder aangegeven worden
Femke heeft al een aantal keer gevraagd of de oude OC leden uit de malingslijst kunnen
worden gehaald.
5. Terugkoppeling dag van de leidster (15 september) Superleuk cadeau en superleuk
ontvangen door alle PM ers. Het was ook erg leuk om te maken.
6. Door de grootte van de wijk Meerzicht zal er per 1 december een 2de locatiemanager in de
wijk komen. Annie Koch zal de verantwoording krijgen over de Unicoz scholen. Uiteraard
blijft een nauwe samenwerking belangrijk voor de wijk .
7. Vacature Senior binnen Meerzicht. Er zal eerst een speeddate sessie komen om alvast een
schifting te maken, daarna zal er een tweede meer inhoudelijk gesprek komen, en hopelijk
komt er dan een volwaardige senior binnen Meerzicht werken.
8. Voortgang Engelse les. Arianne en Yvon hebben de voortgang besproken. Ariane heeft de
doorgaande lijn van de kleutergroepen ontvangen en zal in het eerstvolgend kleuteroverleg
vragen hoe het bevalt de Engelse les. Met de info over de doorgaande lijn zal Ariane een
passend programma voor het KDV maken
9. Week van de opvoeding. Contact ouderavond 6 oktober. Wellicht leuk om aanwezig te zijn.
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