Notulen vergadering Oudercommissie
Datum : 8 september 2016
Tijd
: 19.30 uur
Locatie : Vestiging Groningen, Kraneweg 12
Aanwezig: Marjo Buitenhuis, Freek Burbach (nieuw lid), Francisca de Jong, Daniël Verrijk (voorzitter),
Rogier Hulsebosch (notulist), Anita Palts
Afwezig:1. Opening en vaststelling agenda
In het bijzonder welkom aan Freek Burbach. Freek heeft zich aangemeld als nieuw OC lid. De overige
leden van de OC zijn daar erg blij mee. De vacante positie is hiermee ingevuld en daarmee bestaat de
OC weer uit een (gewenst) oneven aantal. Freek is vader van Sophie en Max. Kort voorstelrondje van
eenieder. Korte intro van de OC. Wie wat waar en hoe. Toelichting op ontstaan en doelstelling OC.
Agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering 02-06-2016
Vaststelling van de notulen dd. 02 juni 2016. Actie: Anita plaats notulen op de website van MTK.
Verder wordt afgesproken dat de OC ook updates zal melden op Facebook MTK. Op basis van het
gesprek over plaatsing van notulen: brainstorm over nader gebruik van social media ter
communicatie aan ouders. Besloten wordt dat de OC (zo nodig) stukken of mededelingen aanlevert
aan Anita. Anita plaatst deze vervolgens, als beheerder van de besloten Facebook MTK groep, op het
platform.
3. Ingekomen stukken
a. Dag van de leidster 15-09-2016
Vanuit OC een mail voor reminder plus actiebereidheid kinderen/ouders. Thema: alle
ouders een kaartje, persoonlijk geschreven (actie Francisca). OC wil extra geste doen,
samen uit eten met alle leidsters. (Actie: Rogier en Daniel, uitnodigen leidsters,
Francisca, datumprikker regelen)
b. Meet & Greet
Het samenzijn van ouders met kids erbij. Iedere jaar is dit een succes en wordt het erg
gewaardeerd. Mogelijkheden voor opzet 2016 worden besproken. Uit de brainstorm
ontstaat het idee om een ontbijt Meet and Greet te organiseren. Besloten wordt dat we
dit organiseren op 29 oktober 2016, ouders ontvangen een e-mail van Francisca (Actie:
Francisca). Daarnaast maakt Anita een facebookevent aan op de besloten Facebook MTK
(Actie: Anita). Men moet zich via de mail aanmelden en men moet zelf voorzien in het
ontbijt, rekening houdend met aantal personen uit de aanmelding. We hangen ook nog
een poster op in MTK (Actie: Rogier, vragen Marieke vd Vliet een poster te ontwerpen).
c. Kinder EHBO
Dit was erg geslaagd vorig jaar. Zeer leerzaam en bovendien een mooie gelegenheid voor
onderling contact. Anita plant opnieuw een avond. Gezocht wordt naar een moment in
november (Actie: Anita). Communicatie nemen we mee in nieuwsbrief OC op Facebook
MTK (Actie: Francisca).
- Gebruik portal ouders op website MTK: nog onduidelijk is hoe en of dit gebruikt kan
worden. Op dit moment is het portal niet actief en wordt het ook niet gebruikt. De OC wil
graag dat de mogelijkheid nader onderzocht wordt. Actie: Anita zal dit meenemen naar
het overleg binnen organisatie MTK. De OC ziet een mogelijkheid om via dit platform
alle documenten centraal te beheren en te delen. Op dit moment is eea erg versnipperd.
Anita geeft wel aan dat alle stukken aan nieuwe ouders worden verstrekt. Ook bij een
update van documenten ontvangt iedere ouder het opnieuw via de mail.
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Sinterklaas. De OC geeft aan dat ook dit initiatief ieder jaar erg gewaardeerd wordt. Anita
organiseert op 02 december 2016 het Sinterklaasfeest. (Actie: Anita).

4. Mededelingen
Marjo meldt dat hun 2e kindje op komst is. Van harte gefeliciteerd!
5. Jaarverslag oudercommissie 2015
Goedgekeurd door de OC. Wordt ter plekke getekend en zal door Anita geplaatst worden op de
website. (Actie: Anita) Meenemen in nieuwsbrief OC op Facebook. (Actie: Francisca)
6. Pedagogisch beleidsplan (uit Jaarprogramma 2016)
Er wordt gesproken over inhoud en de match met de werkelijkheid. OC ervaart de realiteit van de
inhoud ook in de uitvoering in de praktijk. Anita bespreekt het beleid op meerdere momenten met
de leidsters. O.a. In de Werkoverleggen. Benoemt en bespreekt highlights. Is onderwerp van gesprek
tussen de leidsters. Onderlinge feedback en bespreekbaar maken naar elkaar toe. Strak en helder in
de communicatie naar de kinderen (en ouders) toe. OC beaamt dat het hebben van de vaste kern
leidsters erg helpt en waardevol is. Toetsing en bespreking vindt o.a. plaats in
functioneringsgesprekken. De OC geeft aan wel benieuwd te zijn naar het ontwikkelingstraject van de
leidsters. Is er een plan voor doorontwikkeling kennis, verschillende "specialisaties" en/of
aandachtsgebieden bij de leidsters. Agendapunt voor volgende OC.
7. Voedingsaangelegenheden (uit Jaarprogramma 2016)
Voedingsbeleid is nog up-to-date. Initiatief bij Anita is om in de komende periode te komen tot een
herijking met (nog) meer aandacht voor gezonde voeding. Wat voeding met je doet en wat het kan
betekenen. Anita zal samen met Linda Raat dit oppakken. Zal in 2017 geagendeerd worden op een
OC-vergadering. Er vindt een boeiende uitwisseling plaats over elkaars zienswijzen op gezonde
voeding. Wat is dat dan? En hoe dan? Vele meningen en ook waarheden. OC is erg voor een kritische
blik en blij met initiatief van Anita/Linda. Anita benadrukt dat maatwerk per kind bespreekbaar is,
maar dat een te grote afwijking van het voedingsbeleid niet kan. Dat geeft te grote verschillen tussen
de kinderen. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor beleid betreffende allergieën.
8. GGD-inspectierapport (uit Jaarprogramma 2016)
OC geeft aan dat de inhoud van het rapport wel wat mager is. Los van de fijne toon en het feit dat
het positief is. Feit is wel dat GGD onaangekondigd komt. Daar is de OC erg blij mee. Anita geeft aan
dat inspecteur wel meer zaken beoordeelt, maar dat deze niet allemaal in het rapport genoemd zijn.
Te denken valt aan hygiëne-eisen, schoonmaak, e.d. Anita geeft aan dat deze zaken wel allemaal als
positief beoordeeld zijn.
9. Actielijst
Geen openstaande acties. Francisca werkt bij en vult aan.
10. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering: 14 december 2016. Informele bijeenkomst in oktober plannen.
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