Samenvatting notulen vergadering 30-06-2016 Oudercommissie (OC) IKC De Piramide
1. We zijn nog steeds hard opzoek naar nieuwe leden. PM ers gaan de ouders aanspreken,
wellicht ook een idee om dit op de website aan te geven.
2. Openstaande punten
o Het vakantieboekje van de BSO staat nu ook op de website van IKC de Piramide.
Deze blijft erop staan, zodat nieuwe ouders kunnen lezen wat we doen met de
kinderen.
o Informatieboekje 2016/2017. Deze is nog in de maak.. Graag even aandacht voor het
stukje trakteren. In de schoolgids staat nog dat we liever niet snoep willen zien, dit
moet veranderen in geen snoep.
3. Terugkoppeling MR-vergadering.
o De oudercommissie wil zich nog graag buiten over het concept pestprotocol zodat er
1 lijn binnen het IKC gehanteerd wordt.
4. Terugkoppeling ouders op Vakantieboekje meivakantie.
o De activiteiten van de meivakantie waren te veel van het zelfde. De kinderen hebben
zich wel prima vermaakt, maar waren wel erg moe, vanwege het vele lopen naar het
westerpark. Het zomervakantieprogramma ziet er uitdagend, avontuurlijk en leuk
uit. .
5. Terugkoppeling open podium.
o Was super gezellig. De communicatie tussen opvang en onderwijs is wel een
aandachtspunt voor de volgende keer Dan zal het nog beter verlopen .
6. Dag van de leidster (15 september). OC zorgt voor een leuk presentje voor alle pedagogisch
medewerkers van het cluster Meerzicht . Op 15 september zal er ook een soort van juffen dag
op diverse locatie gevierd worden, de PM ers vieren dan hun verjaardag.
7. Evaluatie afgelopen jaar. IKC.
Er is hard gewerkt achter de schermen aan een beleidsplan IKC. Merkbaar is wel we dit
schooljaar weer even hard moeten trekken aan de doorgaande lijn.
8. Cursus Tink en Pepp voor PM’ ers.
o Van het cluster Meerzicht doen 2 PM ers de cursus Tink. In deze cursus gaat men
weer even terug naar de basis. Hoe inspireer je kinderen, wat kan en wat moet.
Pepp is een digitale cursus. SWK is gevraagd om mee te werken aan deze pilot. Hierin
worden de PM ers meegenomen in het kennis vergaren op het gebied van kinderen.
Men moet deze cursus met een eindtoets positief afsluiten.
9. Nieuwe zorgstructuur.
10. Vanaf 1 februari hebben we een zorg coördinator in Zoetermeer. Hij is verantwoordelijk voor
de database met alle zorgkinderen en aanspreekpunt voor externe partners.
11. Wvttk
o Zodra bekend is welke methode Engels gebruikt gaat worden door de
onderbouwgroepen, zal Ariane proberen de doorgaande lijn vanuit het KDV hiervoor
op te zetten.
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