Notulen Ouderraad MTK
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig
Afwezig

:
:
:
:
:

14 Maart 2012
18.00 uur
Kinderdagverblijf MTK
Anita, Anneke, Jenny, Renate, Marike
Roelf, Krista

Agendapunten:
Opening
Renate opent de vergadering.
Vaststellen agenda
Iedereen gaat akkoord met de agenda.
Mededelingen
Jenny heeft posters voor een benefiet concert (in de USVA) ten behoeve van een
project voor kinderen in Zambia. Zij heeft zelf jaren in Zambia gewoond en kent
het project, ze hangt een poster op in MTK.
Notulen vergadering 18 januari 2012
Stand van zaken actiepunten vorige vergadering(en)
Betreft de nieuwsbrief:
In april zal een nieuwe nieuwsbrief uitkomen, hierin zal ook gesproken worden
over de ouderavond in juni (voorlopige datum; 21 juni)
Betreft de informatievoorziening vanuit MTK:
- Anita blijft zich oriënteren op een mogelijkheid om met de wat oudere
kinderen naar buiten te gaan, en mogelijk een tuintje te onderhouden.
Voorwaarde is dat het in de buurt van MTK gerealiseerd kan worden met het
oog op vervoer.
- Wat betreft de maaltijd- en strijkservice: Er is weinig animo voor op dit
moment, maar het aanbod blijft bestaan.
Betreft mentorschap en de doorstroming naar de basisschool:
- Anita zou ook graag meer aandacht willen besteden aan het vertrek van
kinderen. Renate zou het mooi vinden als er 2 maanden voordat het kindje
MTK gaat verlaten (door verhuizing of doordat hij/zij 4 jaar oud wordt) een
brief thuis wordt gestuurd met een persoonlijk woord en een evaluatielijst.
Zowel voor ouders als voor MTK zal dit een meerwaarde zijn; ouders kunnen
feedback geven en MTK kan deze feedback gebruiken om punten te
verbeteren. Anita vindt het een goed idee en zal zich bezig houden met het
ontwikkelen evaluatielijst.
- Kinderen worden ingedeeld bij een mentor die aanwezig is op de dagen dat het
kindje komt. Als een kind MTK gaat verlaten, is het op dit moment nog zo dat
het initiatief bij de ouder ligt om een eindgesprekje bij de mentor aan te
vragen.
- Er is nu meer structuur in de observatieverslagen, naar ieders tevredenheid.
Ingekomen stukken
Er is een reactie geweest op de vraag of ouders nog een idee hebben voor een

informele of een formele ‘ouderavond’ in juni. Sandra Hein noemt het tonen van
filmbeelden van de kinderen die gemaakt zijn bij MTK en kinderEHBO. Leuke
ideeen, waar zeker wat mee gedaan wordt! Anneke zal contact opnemen met
Sandra Hein. Zie verder het punt ‘vaststellen en onderwerp ouderavond’.
Verslag Anita Management vergadering 7 februari (algemeen)
Website. Anita Bos beheert de website voorlopig. Er is met haar afgesproken dat
er per locatie aan haar doorgeven wordt doorgegeven wat MTK eventueel anders
zouden willen op de website. De introductietekst uit de infomap wordt onder de
link oudercommissie geplaatst. Verder zal er geprobeerd worden het linkje
oudercommissie er voor alle vestigingen hetzelfde uit te laten zien.
Voorschoolse educatie.
Op het gebied van voorschoolse educatie is er een enorm aanbod. MTK (Anita en
leidsters) gaan zich verdiepen in de verschillende programma’s en beslist daarna of er
een aanbod is wat past bij MTK. De kinderen krijgen zelf de keuze of ze op een
(vaststaand) moment met het educatiemateriaal willen werken. Anita vraagt Jenny
(basisschoolleerkracht) om bepaald materiaal te bekijken of het geschikt is.
Prijsbeleid en urenbeleid More Than Kidz.
Anita Bos heeft een overzicht gemaakt waardoor het inzichtelijker wordt waarom het
uurtarief gevraagd wordt dat momenteel gevraagd wordt. Ouders/verzorgers weten op
het moment dat ze opvang af gaan nemen wat de kosten zijn en hebben een
handtekening onder het contract voor akkoord gezet. Anita geeft aan dat de dagdelen
zullen blijven bestaan. De opvang is nu op basis van 51 weken. Er is nu nog geen
duidelijke terugloop in aanmeldingen bij MTK, wat wel in het Westen van het land wordt
gezien. Uitgezocht wordt wat er zou veranderen als de opvang op basis is van
bijvoorbeeld 48 weken. Roelf heeft al eerder aangegeven een brief op te stellen vanuit
de oudercommissie met deze vraag.
Plannen van de oudercommissie voor 2012
Het plan is om twee maandelijks te blijven vergaderen en ongeveer 3 keer per
jaar een activiteit te organiseren. In juni zal er een informele avond worden
georganiseerd voor ouders en kinderen. Donderdag 21 juni is hiervoor een
mooie datum (het inleiden van de zomer) Gedacht wordt aan een ‘meet, greet
and eat’ avond, waarbij iedereen hapjes meeneemt en mogelijk stukjes film
worden getoond van de kinderen bij MTK. Dit zal dan vanaf 17:00 tot 19:30 zijn
bij MTK. Hou voor meer informatie de nieuwskrant in de gaten en de mail.
Een formele ouderavond zal ongeveer in oktober plaatsvinden. Gesproken wordt
over kinder-ehbo door een kinderarts, en daarbij mogelijk meer over de
ontwikkelingsstadia van kinderen. Input van ouders is altijd welkom! Er is eerder
gesproken over het ‘duiden’ van kindertekeningen, maar dit wordt mogelijk te
duur.
Omdat het in 2010 een groot succes was, stelt Anita voor om opnieuw de
fotograaf uit te nodigen bij MTK. Wanneer dit zal plaatsvinden is onduidelijk;
mogelijk net voor of net na de zomervakantie. Informatie volgt.
In september is er opnieuw de ‘dag van de leidster’ waar aandacht aan besteed
zal worden. En in december zal er opnieuw een Sinterklaasviering (en mogelijk

inpakavond) zijn!
Vertrek Renate, de voorzitter van MTK-oudercomissie
Renates’ zoontje Florein zal in mei 4 jaar worden! Een hele mooie leeftijd; dat betekent
dat Florein naar de basisschool zal gaan, maar helaas zal Renate dan de oudercommissie
gaan verlaten… Vanavond was het haar laatste keer. Renate heeft een grote inbreng
gehad bij de oudercommissie; de overgebleven leden zullen haar enthousiasme, inzet en
voorzitterschap missen! We nodigen Renate hierbij uit om wel 21 juni aanwezig te zijn…
Sluiting en inplannen volgende vergadering
De volgende vergaderdatum zal zijn 23 mei.

