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WIJ ZOEKEN NIEUWE OC LEDEN!!! MELD JE AAN!!!
1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt voorgezeten en geopend door Jasper en genotuleerd door Sandra.

2.

Notulen vorige vergadering (29-10-2014)
Punt 5: kinder-EHBO. Wij weten niet goed wat de stand van zaken is. Wij zullen dit onderwerp
bij de volgende vergadering bespreken.
Punt 8: Voortgang aangaande inentingsbeleid. Gezien de afwezigheid van Anita lijkt het ons
verstandig dit punt mee te nemen naar een volgende vergadering. Er zijn in ieder geval geen
aanvullende vragen of opmerkingen van andere ouders binnen gekomen.
Punt 9: Goed kinderdoel verbinden aan MTK/ rommelmarkt. Los van het steunen van een goed
doel vinden wij het pedagogisch gezien waardevol om een goed kinderdoel te verbinden aan
MTK. Omdat wij denken dat er weinig animo is vanuit de ouders een aparte rommelmarkt te
organiseren/ te participeren, willen wij een goed kinderdoel op een andere manier betrekken
bij de activiteiten. Bijvoorbeeld als thema op de peutergroep (spaarpotjes maken en deze thuis
laten vullen), en gedurende de populaire activiteiten (paaseieren zoeken, Sinterklaasviering)
extra geld te verzamelen. Wij hebben hiervoor een goed doel nodig dat kleinschalig is, met
betrouwbare connecties. Aangezien Marisa (die een optie op een interessant kinderdoel had)
de OC verlaten heeft, besluiten wij (iom Marisa) een ander kinderdoel te kiezen. Sandra heeft
iets op het oog en zal een informatie hierover bundelen.
Punt 10: opleiding/ nascholing medewerkers MTK. We hebben geen klachten over
professionaliteit/ opleiding richting de leidsters. Integendeel. Wij zijn erg tevreden!!!
Desondanks vinden wij unaniem dat investeren in je medewerkers o.a. in de vorm van
nascholing belangrijk is. Echter weten wij niet of er überhaupt bij de leidsters concreet
belangstelling bestaat. Wij zullen dit in de volgende vergadering verder bespreken.
Punt 11: introductiefolder OC. Jasper en Daniel sturen nog een foto van zichzelf en kinderen
naar Anita. Hierna kan de folder op de website en op Facebook geplaatst worden, op de gang
en gaat per mail uit naar alle ouders en “nieuwe aanmeldingen”. Dit gezamenlijk met een
oproep voor nieuwe OC leden, wie wij dringend nodig hebben.
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Punt 12: Sinterklaasviering. Zeer geslaagd. Één zwarte Piet werd als “papa” geïdentificeerd,
maar dit leverde geen problemen op. Veel kinderen wilden met de VIP’s (de zwarte Pieten dus)
op de foto!

3.

Ingekomen stukken
Geen

4.

Mededelingen
Marike gaat binnenkort met haar gezin verhuizen en derhalve ook de OC verlaten. Deze
vergadering is helaas de laatste die zij zal bijwonen.
Er is nog geen aanmelding voor een nieuw lid voor de oudercommissie ter vervanging van
Marisa. (Wij zijn dus dringend op zoek naar twee nieuwe OC leden!).

5.

Uitleg wet- & regelgeving en de Oudercommissie
Jasper heeft een duidelijk overzicht gemaakt over de rol van de OC en de wet- & regelgeving
rondom de kinderopvang / More Than Kidz.
Het Reglement Oudercommissie More Than Kidz Groningen wordt bepaald door de directie van
MTK. Belangrijk onderwerp is onder andere het “verzwaard adviesrecht van de OC”. Hiermee
krijgt de OC de gelegenheid om advies uit te brengen over het beleid in de organisatie (bijv. de
groepsgrootte of het pedagogisch beleidsplan). In artikel 11 staat de geheimhoudingsplicht
beschreven. In het reglement (artikel 5) staat tevens vermeldt dat de oudercommissie zelf haar
werkwijze bepaald. Dit is schriftelijk vastgelegd in het Huishoudelijk reglement oudercommissie
More Than Kidz. Jasper heeft de oude versie herzien. Zie punt 6.
Het is belangrijk voor de OC om goed op de hoogte te zijn dat die wet- & regelgeving er is en
waar die te vinden is (o.a. op de website van MTK). Op dit moment zijn er geen problemen/
incidenten gemeld, maar mocht dit in toekomst wel het geval zijn, is het belangrijk dat wij
weten hoe wij met een bepaald probleem om moeten gaan/ welke rol de OC hierin heeft.
Wanneer er een klacht/probleem is behoort deze trouwens in eerste instantie bij Anita
neergelegd te worden. Voor wie belangstelling heeft voor een samenvatting van bovenstaande
documenten: deze zijn te vinden op de website van More Than Kidz.

6.

Nieuw concept (Huishoudelijk) Reglement Oudercommissie
Jasper heeft (in overleg met More Than Kidz) het Reglement Oudercommissie More Than Kidz
Groningen herzien. Tevens is er een nieuw concept Huishoudelijk Reglement Oudercommissie
gemaakt. Beide documenten zijn goedgekeurd door de OC leden en na tekening definitief
geworden. Beide documenten zijn overhandigd aan Anita.
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7.

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag is door Marisa gemaakt en door de OC goedgekeurd. Anita plaatst het
jaarverslag op de website.

8.

Jaarprogramma 2015
Jasper heeft het jaarprogramma 2015 opgesteld, dit is goedgekeurd door de OC. Wij zullen
elke vergadering een aantal van de onderwerpen belichten en het jaarprogramma tevens als
“checklist” gebruiken. Het jaarprogramma is binnenkort tevens te vinden op de website More
Than Kidz.
In de volgende vergadering zullen dat zijn: Opleidingseisen beroepskrachten (inclusief
nascholing/ bijscholing) (Primaire onderwerpen A.c), voedingsaangelegenheden (Primaire
onderwerpen, C), inenting en social media (Secundaire onderwerpen, B)

9.

Voedingsbeleid
Marike viel op dat wij als OC vaak praten over gezonde traktaties, maar dat er (iig door een
aantal ouders) ook is aangegeven dat men waarde hecht aan verantwoord (dagelijks) eten op
MTK. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaker water aanbieden dan sap. Of een droge cracker ipv
smeerworst/kaas (babygroep).
Wij vragen ons af of er ook een voedingsbeleid is. Wat is het uitgangspunt voor de aanschaf
van voedsel?
Van Anita krijgen wij reeds de volgende dag een bijlage met het voedingsbeleid van MTK.
Hierin staat uitgebreid beschreven welk voedsel er voor welke leeftijd wordt aangeboden en
ook alle handelingen eromheen (denk bijvoorbeeld aan handen wassen). Belangstellenden
kunnen dit document bij Anita of de OC opvragen. Individuele afspraken rondom het eten/
drinken kunnen natuurlijk altijd met de leidsters worden gemaakt.

10.

Rondvraag en sluiting
Jasper: Paaseieren-zoeken! Dit was vorige jaar in het Noorderplantsoen en een groot succes.
Dit willen wij graag herhalen. Jasper sluit eea met Anita kort (o.a. datum en praktische
invulling). We gebruiken dezelfde layout van de flyers als vorig jaar.
Jasper stuurt een datumprikker rond voor de volgende vergadering, die eind april zal
plaatsvinden.
Wij bedanken Marike voor haar jarenlange grote inzet in de OC! Wij zullen haar actieve
bijdrages en haar gezelligheid missen!
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11.

Volgende vergadering
Datum: 06 Mei 2015 om 19:15
Agendapunten:
 Uit het jaarprogramma en tevens punt 2 en 9: voedingsaangelegenheden, inenting en social
media, opleiding/ nascholing beroepskrachten
 Kinder EHBO
 Evaluatie paaseieren-zoeken
 Goed doel nader bespreken
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