
 

 

 

 
Notulen oudercommissie 

 

 

 Datum: dinsdag 27 Augustus 2019 

  

  

Tijd: 19.30 uur  -Locatie: KombinoCare 

  

  

Aanwezig: Anneke, Marijke, Diana, Anne, Tamara. ( Mariska is Afgemeld) 

  

  

1. Opening vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda + doornemen notulen. 

 

3. Mededelingen en ingekomen post en actielijst doornemen. 

 

4. Evaluatie Zomerfeest / Zomervakantie  

Het zomerfeest was weer een groot succes en de zomer is goed verlopen. Tamara 

geeft haar complimenten voor het tastbaar maken van de bruiloft van Anne voor de 

kindjes. Was erg leuk voor de kinderen.  

 

5. Zwangerschapsverlof Eva en Wies 

De overgang met de invalkrachten tijdens het verlof van Eva en Wies is goed 

verlopen. De kinderen hebben er weinig van gemerkt. Met Eva en haar baby gaat 

het goed. Wies vindt de overgang met een kindje best lastig. Wies komt half 

september terug en Eva half oktober. 

 

6. Ouder- en opa en oma participatie ( oudercie.) 

Wordt weer opgepakt als Eva en Wies weer terug zijn 

 

7. Informatie/Promotie filmpjes van groepsactiviteiten 

Wordt weer opgepakt als Eva en Wies weer terug zijn. De filmpjes die nu op 

facebook worden geplaatst worden goed ontvangen. 



 

8. Dans – en muziekworkshops 

Dit wordt voortgezet en wordt als waardevol beschouwd 

 

9. Personeelsinformatie 

Vera gaat naar school en doet daarom een stapje terug. Camiel komt stage lopen op 

de vrijdag. Verder is er iedere dag een stagiaire. Eva en Marijke zijn bezig met 

niveau 4. 

 

10. Ongewenst gedrag van een ander kindje in de groep. 

De vraag is in dit specifieke geval hoe te handelen. Marijke geeft aan dat ze uit 

elkaar gehaald moeten worden omdat het in dit geval geen spel is maar een 

machtsverhouding. Er moet gezocht worden naar de balans tussen weerbaarheid en 

ingrijpen in verband met een patroon dat zich ontwikkelt. 

 

11. Dag van de leidsters  19-09-2019 

Bij de dag van de leidsters zullen de dames een presentje krijgen via Anneke 

 

12. Wet IKK - Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Mentorschap. 

Dit wordt weer opgepakt als de zwangeren terug zijn 

 

13. Ontwikkeling VVE. Picto's in de hal. (2 plus aandacht iedere dag.) 

Dit gaat goed en alle vereisten zijn er om in aanmerking te komen voor vve 

 

14. Invoering Personenregister Kinderopvang – januari 2019 

 

15. Privacy wetgeving en toestemmingsformulieren update. 

 

17. Beleidsmedewerker en HBO coach en pedagogiek niveau 4 

Marijke en Eva 

 

18. Rondvraag plus bedanken Anne ( en Mariska) voor hun aandeel in de oudercie. 

Anne geeft aan dat de foto’s van de verjaardag van Thomas niet op facebook zijn 

geplaatst. Dit wordt alsnog geregeld met Anne, zodat ze de foto’s toch heeft. 

 

Zijn er nieuwe oudercommissieleden nodig: kan maar hoeft niet. 

 

19. Volgende vergadering plannen. (Nieuwsbrief kopij voor 9 September) kopij voor 

nieuwsbrief via Anneke. 

Volgende vergadering 1 oktober 19.30 uur 

  

Afsluiting 

 

 


