Notulen Ouderraad MTK
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18 januari 2012
18.00 uur
Kinderdagverblijf MTK
Jenny, Krista, Marike, Renate en Roelf
Anita, Anneke

Agendapunten:
Opening
Renate opent de vergadering.
Vaststellen agenda
Iedereen gaat akkoord met de agenda.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Notulen vergadering 2 november 2011
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
Stand van zaken actiepunten vorige vergadering(en)
Betreft de nieuwsbrief:
Er was een leuk foto-verslag van de sinterklaasviering.
Betreft de informatievoorziening vanuit MTK:
Over verschillende punten bestaat nogal wat onduidelijkheid:
- Niet iedereen is op de hoogte gesteld van de sluiting van de verticale groep.
Ouders zijn via de mail geïnformeerd over de sluiting van de verticale groep, maar
dit e-mailbericht is niet bij iedereen aangekomen. Ouders met kinderen op deze
groep zijn uitgebreider geïnformeerd.
- Wat is de stand van zaken betreft het initiatief van 'Tuin in de stad'?
Tijdens de vorige vergadering heeft Anita verteld dat ze tweemaal een bezoek aan
dit project heeft gebracht. Nadien is er nog tweemaal contact geweest, maar de
eigenaren van het project lijken eerst hoognodig de zaken op orde te moeten
brengen. Tot die tijd is het niet zinvol er tijd en geld in te investeren.
- Wat zijn de plannen betreft het verzorgen van een maaltijd aan het einde van de
middag?
Er is een pilot uitgegaan om ouders te polsen in hoeverre er belangstelling was voor
warme maaltijden. Hier is uitgekomen dat er onder ouders weinig animo voor is.

Betreft wat MTK doet aan de overgang van de kinderen naar de basisschool?
Hier is nog geen informatie over verstrekt, wij zijn benieuwd of Anita hier al aan
toegekomen is.
Anita heeft informatie ingewonnen over verschillende methoden, en gekeken in
hoeverre het te integreren is in het dagprogramma op de peutergroep. Tijdens de
volgende vergadering zal hier op terug gekomen worden.

Evaluatie inpakavond sinterklaas en sinterklaasviering
De inpakavond werd leuk bezocht door ouders en werd leuk gevonden. Het gebouw werd
vrolijk versierd.
Het sinterklaasfeest was leuk en werd goed bezocht. Koert heeft een leuke sinterklaas
neergezet. De OC heeft wel een paar verbeterpunten die intern besproken zullen worden.
Stand van zaken vermelding OC op website van MTK
Het e-mailadres van de oudercommissie staat vermeld op de website, maar het is niet
makkelijk te vinden. Er staat iets vermeld over het lid worden van de oudercommissie op
een andere plek en hier staan vervolgens geen contactgegevens bij. Het is wenselijk dat
de site in het eerste kwartaal wordt aangepast, dat het e-mailadres naar de OC van de
verschillende vestigingen op een duidelijke plaats komt te staan, dat de groepsfoto wordt
geplaatst en dat de introductietekst over de OC uit de infomap ook op de website wordt
vermeld. Jenny moet de groepsfoto nog aan Anita mailen.
Plannen van de oudercommissie voor 2012
Het plan is om twee maandelijks te blijven vergaderen en in ieder kwartaal een
activiteit te organiseren. In beginsel wordt gesproken om in april/mei een activiteit te
plannen en in juni/juli een informatie avond. Gedacht wordt aan een informele
bijeenkomst na sluitingstijd van de crèche voor leidsters, ouders EN kinderen met
hapjes en drankjes. Krista heeft informatie meegenomen van een huiskamerlezing over
het bekijken van kindertekeningen. Dit zou misschien een leuk idee zijn voor een
informatie avond. De OC is enthousiast.
Anita zal gevraagd worden of er een budget is voor de OC voor dit soort dingen.
Volgende week heeft Anita een vergadering op het hoofdkantoor, en ze zal informeren
naar de richtlijnen binnen MTK hiervoor.
Stand van zaken betreft: mentoren van kinderen en observatielijsten
Er is een mail rondgestuurd met een lijst van mentoren en de kindjes die zij onder hun
hoede hebben gekregen. Het plan was: Met de heropening van het speellokaal wordt de
peutergroep regelmatig ingedeeld in kleinere groepjes, waarbij het ook mogelijk is
peuters meer op hun eigen niveau te benaderen.
Het is de OC echter niet duidelijk op basis waarvan de kinderen worden opgedeeld. Hier
zouden we graag meer duidelijkheid over willen hebben.
Woensdag 1 februari zijn ouders door Anita per mail ingelicht over de nieuwe inzet van
de derde ruimte op MTK: de oudere kindjes op de babygroep kunnen daar alvast
wennen aan de kindjes uit de peutergroep. Welke peuters naar ‘groep 3’ gaan wisselt
per dag en is afhankelijk van hoe het kind zich voelt, of het behoefte heeft om van
omgeving te wisselen, en op welke groep de mentor van het kind zich bevindt.
Verschillende ouders hebben inmiddels observatieverslagen ontvangen.
Sluiting en inplannen volgende vergadering
De volgende vergaderdata zullen zijn: 14 maart en 23 mei.

