Notulen Vergadering Ouderraad MTK
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

27 november 2013
19.15 uur
Kinderdagverblijf MTK
Marike Janssen (voorz), Jasper Tomesen, Sandra Hein, Anita Palts,
Marisa Onrust (not)

1. Opening
Marike neemt dit keer het voorzitterschap op zich en opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen nieuwe onderwerpen toegevoegd.

3. Notulen vorige vergadering
Tijdens de vorige vergadering hebben we het gehad over de samenstelling van de
oudercommissie. Er zouden best nog 1 of 2 leden bij mogen, maar noodzakelijk is het
niet. Er was misschien nog een ouder die belangstelling had, maar bij deze wordt
medegedeeld dat de desbetreffende ouder zich terug getrokken heeft.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

5. Evalueren ‘meet and greet’ en ‘dag van de leidster’
De meet and greet was heel erg gezellig, hoewel de opkomst erg laag was. Iedereen had
heerlijke hapjes mee genomen, dus we hebben lekker gegeten. De vraag komt echter wel
boven hoe het komt dat er aan de activiteiten die door de oudercommissie georganiseerd
worden toch meestal maar weinig ouders meedoen. We besluiten om voorlopig even geen
activiteiten meer te organiseren. Verder was het ook heel erg jammer dat het mis is
gelopen met de beamer. Er zouden filmpjes van de kinderen op groot scherm vertoond
worden, maar dit moest nu op een laptop, waardoor het effect natuurlijk veel minder sterk
was. Echt heel jammer, want de leidsters hadden enorm hun best gedaan om leuke
filmpjes te maken!
De dag van de leidster was een succes! Namens de oudercommissie willen we alle ouders
en kinderen heel erg bedanken voor het meedoen!

6. Sinterklaasvoorbereidingen
Alles voor de Sinterklaasviering op 5 december is geregeld. Het versieren van de ruimtes
was door Anita al gedaan.

7. Komende activiteiten
We besluiten om volgend voorjaar met de oudercommissie en de leidsters een afsluiting
van de zomer te vieren, waarbij ook geïnteresseerde ouders buiten de OC met hun
kinderen van harte welkom zijn!

8. Prijsverhoging 2014
Er waren nog wat vragen ten aanzien van de aangekondigde prijsverhoging waar Anita
antwoord op kon geven. De kinderopvang is een vrije markt sector en mag dus zelf zijn
prijzen bepalen. MTK heeft besloten om het belastingtarief te volgen voor 2014. Er zijn
ook kinderdagverblijven in de buurt die daar nog boven zitten met hun prijs.
De oudercommissie is akkoord gegaan met de prijsverhoging.

9. Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 februari 2014 in het kinderdagverblijf
aan de Kraneweg.

