Notulen Ouderraad MTK
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig

:
:
:
:

3 oktober 2012
18.00 uur
Kinderdagverblijf MTK
Anita, Anneke, Jenny, Krista, Marike, Roelf

Agendapunten:
1. Opening
Anneke zit voor. Roelf notuleert. Roelf zit de volgende vergadering voor.
2. Vaststellen agenda
Er wordt een punt aan de agenda toegevoegd:
- Agendapunt 5A; evaluatie door Jenny van UK & PUK.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Notulen vergadering 23 mei 2012
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken
Geen.
5A. Evaluatie UK & PUK.
Jenny deelt stuk uit. Anita zoekt uit wat de mogelijkheden zijn. Iedereen is zeer
enthousiast. Jenny en Roelf willen eventueel een ‘cursus mogelijkheden’ voor de
leidsters verzorgen.
6. Samenstelling oudercommissie
Aangezien Jenny afscheid neemt is er een open plaats. Afgesproken is dat Anita
via Facebook en een algemene mail een oproep zal doen. Daarnaast zal er een
oproep aan de voordeur worden opgehangen.
7. GGD rapport.
Iedereen heeft nu getekend. Anita merkt op dat er in 2012 nog geen
controle/bezoek is geweest.
8. Prijsverhoging
MTK zal ook moeten bezuinigen. Op de andere vestigingen hebben zich al
wijzigingen voorgedaan. De oudercommissie stemt in met de
voorgestelde/ingevoerde prijsverhoging.
9. Planning najaars- winteractiviteiten.
a) fotosessie. Ingrid Nieborg, professioneel fotografe, komt in de 2e of 3e week
van oktober. Anita zal de ouders via de mail informeren en vragen om
toestemming.
b) Sinterklaas. Dit jaar zullen alleen Zwarte Pieten MTK aandoen. Dit bezoek staat
gepland voor 30 november. In tegenstelling tot vorig jaar zullen er slechts 2
groepen zijn. Roelf vraagt leerlingen op school en Marike vraagt Koert en broer
om als Zwarte Pieten op te treden. Anita informeert m.b.t. kostuums/schmink en
informeert de ouders via de mail. De inpak- en versieravond zal op 22 november

zijn. Onderzocht moet worden; welke spullen zijn er nog? Welke
knutselactiviteiten moeten er worden georganiseerd/uitgewerkt? Anneke verzorgt
de uitnodigingen voor 22 en 30 november.
c) de najaars- winteractiviteit wordt doorgeschoven naar de februari/maart.
Marike wil eventueel een ouderavond met het thema ‘opvoeden’ verzorgen.
12.Rondvraag/sluiting
Jenny wordt bedankt voor haar inzet, betrokkenheid en inbreng.
13. Sluiting en inplannen volgende vergadering
De volgende vergadering is op woensdag 16 januari 2013.

