Samenvatting notulen vergadering 12-1-2016 Oudercommissie (OC) IKC De Piramide


Kas en financieel verslag 2015
Duidelijk verslag en overzicht.



Plannen vergaderingen 2016
We maken een vaste jaarplanning voor het jaar 2016. De maanden dat vergadert gaat
worden zijn: Januari, Maart, Juni, september en December.
Samenvattingen van de notulen worden op de website geplaatst.



De website blijft een aandachtspunt. Het lukt niet om hier even vlug iets op te zetten. Dit
heeft te maken met allerlei veiligheidseisen. We zijn aan het kijken of het mogelijk is om de
website toegankelijker te maken voor de gebruikers, zodat deze echt gaat leven. Dit is nu
niet het geval, maar we realiseren ons dat het een promo artikel is voor het gehele IKC. Dus
erg belangrijk.



E-mailadres oudercommissie, is oc@ikcdepiramide.nl. Femke zal de mail regelmatig lezen.
o Onder de aandacht brengen van ouders via nieuwsbrieven.



Er wordt een welkom brief gemaakt. Deze moet hangen op alle locaties.



Terugkoppeling MR en OC . Afspraak is om 1 keer per jaar met elkaar om de tafel te gaan
voor IKC -punten. Zaken die voor alle kinderen gelden worden zowel binnen de MR als
binnen de OC besproken.



Terugkoppeling COC
o Mandatering pedagogisch beleid, is al in gebruik.
o Mandatering tarieven 2015. Is al in gebruik .
o Mandatering klachtenprocedure. Is al in gebruik.
o Brainstormavond 26 november 2015. Deze was heel productief en een echte eye
opener. Leuke van de avond is dat er een open discussie was over de dagelijkse gang
van zaken. Complimenten en aandachtspunten zijn uitgewisseld. Deze manier van
vergaderen is erg leuk om dit een keer te doen met de huidige ouders. Er komen
notulen, maar deze zijn nog niet goedgekeurd door de COC .




Start 4e groep (oranje) KDV is een succesvolle stap.
Bezetting deze is in kaart gebracht, en zal ook gedeeld worden met de MR van het IKC. Hierin
is duidelijk te zien dat er 50% van de kinderen al doorstromen naar het IKC onderwijs. Dit is
een goede ontwikkeling en deze gaat sneller dan we hadden verwacht.



TeQ (thema 2016 SWK breed). Dit is de mascotte van het thema Techniek waar we in 2016
mee gaan werken.



Rondvraag.
Annemiek bedankt de OC dat ze erbij mocht zijn.
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Einde vergadering. 21.50 uur
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