Samenvatting notulen vergadering 21-04-2016 Oudercommissie (OC) IKC De Piramide
Vertrek Sybren
Wgens overige bezigheden heeft Sybren besloten zijn lidmaatschap van de OC te stoppen. Hij draagt
zijn rol in de COC over aan Daphne.
Werving nieuwe leden OC.
Vacature voor leden van de OC wordt verspreid. Nieuwe leden ontvangen een informatiesetje.
Gezamenlijk overleg MR-OC.
De notulen van het gezamenlijke overleg zijn goedgekeurd. Er wordt door de MR een samenvatting
op de website geplaatst.
Terugkoppeling COC-vergadering,
Daphne is naar COC geweest. Was een nuttige bijeenkomst. Er was een discussie over het gebruik
van social media en hoe je kan voorkomen dat er ongewenst kinderen op de foto komen. Er zijn
verschillende meningen over het voorkomen en de preventie hiervan. Voor Kern kinderopvang is de
regel dat er bij een intakegesprek gevraagd wordt aan de ouder of er bezwaar tegen is en de ouder
kan uit meerdere opties kiezen dit blijkt niet altijd waterdicht te zijn. Het gaat ook om de alertheid
van ouders. Een grote rol ligt dat zij zich bewust moeten zijn, dat ze niet zomaar foto’s in de social
media kunnen plaatsen waar meer kinderen op staan. Ook werd er gesproken over hoe de
ouderbetrokkenheid kan vergroot worden. Er zijn op verschillende locaties ideeën die wellicht hier
ook kunnen werken (ideeënbusje/een wensboom). Het blijft lastig om alle ouders te betrekken, zeker
omdat de kinderopvang geboden wordt omdat de ouders werken. Yvonne geeft aan dat er altijd mee
gekeken mag worden op de groepen. Om ook te laten zien wat er gedaan is op een dag zal Yvonne
weer de tv gaan gebruiken die voorheen op het Lepelaarsnest hing om foto’s op te tonen.
Verbinding KDV/BSO/PSZ en School.
School en Opvang moeten scherp blijven op gezamenlijke punten. Voorbeeld hiervan is de brief over
roodvonk, deze was wel verspreid onder de ouders van School, maar niet aan de ouders van de
Opvang. Ook bij de schoolreis zou het fijn zijn als de kinderen die niet mee mogen vanwege leeftijd
(of andere reden) gebruik kunnen maken van de BSO. Het zou wenselijk zijn om dit meer met elkaar
af te stemmen. Ook komen de thema’s van de kleuters niet overeen met KDV/PSZ.
Yvonne pakt dit op.

Ontwikkelingen in de wijk.
In februari is er een wijkbijeenkomst geweest voor zorgprofessionals om nader met elkaar kennis te
maken, Het is het doel om meer netwerkverbinding met elkaar te hebben en ook te weten wat er in
de wijk allemaal mogelijk is als iemand tegen een “probleem” aanloopt. Deze bijeenkomsten zullen
op regelmatige basis terugkeren. Naast PSZ op het Kerkenbos zit nu ook de Buitenwereld. Dit is een
opvang voor zorgkinderen. Er komt mogelijk een 2e IKC in de wijk. Het gaat om de Prinses Amalia
school, In mei wordt besloten of dit doorgaat.
Op elke donderdagochtend is van half 8 tot half 9 een open spreekuur van JGZ. Dit is de eigen
verpleegkundige van JGZ in meerzicht. De tijden kunnen in overleg ook elders worden, maar dit gaat
altijd in overleg met de verpleegkundige. Op het KDV zullen spelenderwijs ook wat voorwerpen (zoals
de bril voor de oogtest) komen zodat de kinderen deze kunnen herkennen als zij op de afspraak
komen voor deze testen.

Wachtlijst
Er is voor de PSZ uitbreiding aangevraagd. Deze groep zal zich, na goedkeuring, vormen op de
middagdelen. Er zal waarschijnlijk gebruik gemaakt gaan worden van de flexruimte. Op het KDV en
de BSO is een lichte groep zichtbaar. Tevens wordt er gestart met een opzet voor een Kidsclub
RIV/RIG alle locaties
Door wijziging in het KMS zijn ook deze formuleren gewijzigd. Yvonne heeft alle PM’ers deze
formulieren laten invullen om te kijken wat hun terugkoppeling is. Yvonne vraagt of Manon. met
achtergrond in BHV en EHBO, wilt meekijken naar de formulieren. Zij maken een afspraak hiervoor
en Yvonne stuurt de formulieren naar Manon.
Pedagogisch beleid.
Het huidige beleid is dit jaar nog steeds “samen kleuren wij de wereld”. Dit jaar zal ook in het teken
staan van techniek. Op alle groepen wordt dit aangepast op leeftijdsniveau. Alle ouders hebben ook
een boek thuisgestuurd gekregen daarover.
Margedagen.
Er is veel verwarring wat nu een margedag is en wat nu een vakantiedag is. Om dit duidelijk te stellen
maakt Yvonne een brief om dit uit te leggen en bij aankomende marge/studiedagen dit duidelijk te
vermelden bovenop het inschrijfformulier.
Klaar voor het mooie weer?
Vorig jaar was de eerste zomer op het IKC, daaruit bleek dat er bij mooi weer te weinig schaduw is.
Er zijn voor op het KDV shaduwdoeken aangeschaft om te spannen en voor de BSO is een tent die op
gezet kan worden met mooi weer voor schaduw.
Rondvraag:
Femke vraagt of er iets aan de “zandbak” bij het gras achter gedaan kan worden. Het is een openbare
plek, er kunnen dus, omdat het niet afgedekt is, honden en katten hun behoefte is doen.
Yvonne neemt dit mee naar School
28 april is de KWIKshow: dit wordt laat vermeld. Graag meer aandacht voor het vermelden in de
nieuwsbrief. Vanuit de Opvang doet alleen de 3+ groep mee
Is er een Protocol voor uitstapjes op KDV? De MR stoeit hiermee n.a.v. een ongeval op een andere
School. Kern heeft een protocol. Yvonne stuurt deze door naar Ariane. Ook Femke heeft informatie
en stuurt dit door.

