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

3 april 2013
18.00 uur
Kinderdagverblijf MTK
Anita, Anneke, Bert, Marike en Roelf

1.
Opening
Bert opent de vergadering, Anneke notuleert.
2.
Vaststellen agenda
Agendapunt 5 moet zijn: Inspectierapport GGD.
Geen aanvullende agendapunten.
3.
Notulen vergadering 16 januari 2013
Geen onduidelijkheden. Opzet ouderavond moet aangepast worden, voor verdere
bespreking ouderavond zie punt 8.
4.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken, anders dan het inspectierapport.
5.
Inspectierapport GGD
Het rapport was uiterst positief; de inspecteur vond dat er een fijne sfeer is op het
kinderdagverblijf met goede interactie tussen de leidsters onderling, en tussen leidster en
ouders/kinderen.
Anita heeft het rapport aan alle ouders gemaild.
6.
Jaarverslag ouderraad 2012
Geen opmerkingen. Alle aanwezige ouderraadsleden hebben het verslag ondertekend.
7.
Verruimde openingstijden MTK
Bij intakegesprekken wordt Anita regelmatig gevraagd naar de openingstijden, en of het
mogelijk is deze te verruimen tot 18.30 uur. Anita informeert bij de ouderraad of de
verwachting is dat ouders belangstelling hebben voor langere openingstijden tegen
verhoogd uurtarief.
De ouderraad verwacht dat hiervoor weinig animo. Het uurtarief zal voor iedereen
omhoog moeten om het kostendekkend te maken, ook voor mensen die geen gebruik
maken van de verruimde openingstijden. Alle ouders die nu hun kind nu naar MTK
brengen hebben hun schema reeds aangepast aan de reguliere openingstijden.
Voorlopig zullen de openingstijden niet gewijzigd worden. Anita blijft het onderwerp in de
gaten houden.
8.
Organisatie ouderavond
Het thema ‘kindermishandeling’ wordt losgelaten, en in plaats daarvan is het plan een
informele, informatieve ouderavond te organiseren rond 4 thema’s:
- Methode Uk en Puk
(Roelf)
- Tandenpoetsen
(Bert)
- Straffen en belonen
(Marike)
- Zindelijkheid
(Anneke)
De verschillende thema’s zullen in workshopsrondes van ca. 20 minuten worden
gepresenteerd, met een inleiding door een ouderraadslid en vervolgens veel ruimte voor
het uitwisselen van ervaringen.
De avond zal plaats vinden op woensdag 29 mei, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00
uur. Ouders kunnen zich voor deze avond aanmelden via de mail tot vrijdag 10 mei.

Anneke zal een concept uitnodiging maken en een bericht in het nieuwskrantje plaatsen.
De aankondiging zal tevens worden geplaatst op Facebook (door Anita), en op een poster
in de hal worden opgehangen.
De ouderraad komt bijeen op woensdag 22 mei om 18.00 uur om de avond definitief
vorm te geven. Roelf regelt een beamer voor 29 mei.
9.
Rondvraag
Er wordt gevraagd hoe het met de instroom van nieuwe kinderen gaat: dit gaat goed!
10.
Sluiting
De volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 12 juni. Dit zal de laatste
vergadering zijn van Roelf: Myrthe gaat na de zomervakantie naar de basisschool!

