Oudercommissie More Than Kidz
Groningen
Notulen Vergadering Oudercommissie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

1.

06-05-2015
18:15
Vestiging Groningen, Kraneweg 12
Anita Palts, Jasper Tomesen, Sandra Hein, Francisca de Jong, Marjo Buitenhuis
Daniël Verrijk (afgemeld)

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt voorgezeten en geopend door Jasper en genotuleerd door Sandra.
In het bijzonder worden Francisca de Jong en Marjo Buitenhuis welkom geheten, de nieuwe
leden van de oudercommissie. Jasper legt in het kort de functie en werkwijze van de OC uit.

2.

Notulen vorige vergadering (18-02-2015)
Punt 5: Op zoek naar een (voor alle ouders) interessant onderwerp voor een ouderavond
komen we terecht bij kinder EHBO. Mariska Hermse is docent van A1 trainingen en verzorgd
de jaarlijkse kinder-EHBO bijscholingen voor de leidsters en zou ook een dergelijke
trainingsavond verzorgen voor ouders. Er worden meerdere data in het najaar geprikt om die
aan Mariska voor te stellen. Na vaststellen van een datum volgen details.
Punt 9: Goed kinderdoel verbinden aan MTK/ rommelmarkt. Na enig brainstormen zijn wij tot
de conclusie gekomen dat het vanuit praktisch oogpunt handiger zou zijn om wellicht een
lokaal goed doel te steunen.
Dat zou bijvoorbeeld ook betrekking kunnen hebben op zieke kinderen die het ook minder
hebben dan onze ‘gewone’ kinderen.
We hebben toen afgesproken dat iedereen komende tijd om zich heen zou kijken voor
potentiële doelen/initiatieven.
Uiteraard blijft ook het straatkinderproject in Ethiopie in beeld.
Punt 11: introductiefolder OC. De nieuwe leden (en de “oude” OC leden die het nog niet
gedaan hebben ;) sturen een foto van zichzelf en kinderen naar Anita. Hierna kan de folder op
de website en op Facebook geplaatst worden en gaat per mail uit naar alle ouders en “nieuwe
aanmeldingen”.
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3.

Ingekomen stukken
Via een van de ouders: Kinderen op de gang zonder toezicht.
Bij het ophalen van de kinderen wil het nog wel eens gebeuren dat kinderen op de gang
“ontsnappen”. Dit is een potentieel risico, omdat de kinderen in theorie rechtstreeks naar
buiten zouden kunnen lopen.
Actie:
Anita heeft inmiddels een traphekje laten plaatsen bij de uitgang.
Tevens oproep aan alle ouders om alert te zijn bij het halen en brengen van je kind(eren)!

4.

Mededelingen
Marike is inmiddels met haar gezin verhuisd en heeft de OC verlaten.
Nav voorgaande vergaderingen, thema voeding:
Ter informatie: kinderen kunnen – met verwijzing van de huisarts – gratis naar een dietiste
gaan. Ook als het alleen gaat om advies over gezond eten. Handig te weten!

5.

Actielijst en Jaarprogramma
De actielijst wordt opgeschoont (Jasper). Deze wordt na elke vergadering aan alle OC leden
verstuurd.
Wat betreft het ziektebeleid: Dit is op te vragen bij de vestigingsmanager. Ook krijgen ouders
deze gemaild bij plaatsing of kunnen de documenten worden opgevraagd bij Anita.

6.

Inentingsbeleid
Dit onderwerp wordt in het kader van het jaarprogramma besproken.
In Groningen is de dekkingsgraad/ inentingspercentage een van de hoogste in Nederland. Het
risico voor de (op basis van leeftijd) nog niet ingeënte kinderen is dus zeer beperkt.
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Anita vraagt bij aanmelding van een nieuw kind expliciet naar het al dan niet laten inenten en
ontmoedigd plaatsing als dit niet het geval is.

7.

Social media beleid
Dit onderwerp wordt in het kader van het jaarprogramma besproken.
Er zijn geen klachten van ouders over het social media beleid!
Bij plaatsing van een kind krijgen ouders toestemmingsverklaringen mee. Foto’s van het kind
worden pas geplaatst als deze getekend is (nieuwskrant, website). Voor facebook moet een
aparte toestemmingsverklaring getekend worden.

8.

Opleiding & scholing leidsters en vestigingsmanager
Dit onderwerp wordt in het kader van het jaarprogramma besproken.
Uiteraard voldoen alle leidsters en vestigingsmanager aan de eisen van de beroepsopleiding.
W.b. bijscholing: Alle vaste leidsters volgen de BHV cursus (Bedrijfshulpverlening). De
cursussen zijn verdeeld over het hele jaar. De Kinder EHBO cursus is tot verbazing van de OC
geen verplicht onderdeel van de bijscholingen. Echter, deze wordt wel door alle leidsters van
MTK eens per jaar gezamenlijk gevolgd.
Tevens worden de leidsters in de gelegenheid gesteld om aan extra cursussen deel te nemen,
zoals “spraak-en taakontwikkeling” of bijscholingen via het Noorderpoort-college.

9.

Actielijst & Jaarprogramma
De actielijst is bijgewerkt en de volgende activiteiten uit het jaarprogramma zijn benoemd voor
de volgende vergadering:

 Groepsgrootte
 Openingstijden
 Beleid toediening medicatie
10.

Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering is op [datum volgt].
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