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

16 april 2014
19.15 uur
Kinderdagverblijf MTK
Anita, Jasper, Sandra (vz), Marisa (not)

1. Opening
Sandra neemt dit keer het voorzitterschap op zich en opent de
vergadering.
2. Vaststellen agenda
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
3. Notulen vorige vergadering
Wat betreft het punt over de traktaties, de mailing naar de ouders is
nog steeds de deur niet uit. We spreken nu af dat Sandra een opzetje
maakt voor deze mail en dat de rest eventuele aanpassingen doet.
Er komt een vraag over de website en interviews hiervoor en hoe het
daar mee staat. Anita vertelt dat er een nieuwe collega bij MTK werkt
die de website op zich gaat nemen en ze verwacht dat er binnenkort
werk van gemaakt wordt. Er hebben zich tot nu toe 2 ouders
aangemeld die wel met een interview op de website willen. Er blijkt een
klein misverstand te bestaan over of het interview gefilmd wordt of
gewoon in geschreven vorm op de website komt. Dat laatste blijkt de
voorkeur te hebben binnen de OC. Dat is ook het gemakkelijkst uit te
voeren.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
5. Toegangsbeleid / beveiligingsplan
Is er ooit door de inspectie een risico inventarisatie (RI) gedaan m.b.t.
de toegang tot het pand? Er is bijvoorbeeld geen camera bij de deur en
dus soms totaal geen zicht op wie er voor de deur staat en wie allemaal
mee naar binnen komt. Soms staan er verschillende mensen voor de
deur, maar is er maar 1 iemand die zijn naam noemt, de rest loopt zo
mee naar binnen. Volgens Anita is er zeker een RI gedaan, maar zijn
daar geen problemen of aandachtspunten uit naar voren gekomen. Dit
jaar zijn uit de RI&E van de inspectie zelfs helemaal geen punten open
blijven staan, terwijl dat de afgelopen jaren nog wel het geval was.
Uit voorgaande blijkt dat er toch wel ouders zijn die zich afvragen of
het niet verstandig is om een camera op te hangen. Alleen al het feit
dat die er hangt kan een afschrik effect hebben. En het is maar een
kleine investering. Je kunt een intercom-telefoon aanschaffen waarbij
er beeld verschijnt als je de hoorn opneemt. Als je dan ziet dat er
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meerdere mensen voor de deur staan, kun je vragen wie er nog meer
naar binnen willen.
Anita vind het een goed idee en gaat er mee aan de slag.
6. Beleid mbt inenting in relatie tot geloofsovertuiging
Er is contact geweest met de GGD Groningen naar aanleiding van dit
agendapunt en het blijkt dat Groningen het hoogste vaccinatie
percentage van Nederland heeft. Dat is misschien geruststellend om te
weten. Het KDV mag kinderen die uit (geloofs) overtuiging niet
gevaccineerd zijn niet weigeren. Het vaccinatiprogramma is in
Nederland niet verplicht. Toch kunnen deze kinderen een gevaar zijn
voor de baby’s die nog niet al hun inentingen gehad hebben. Je kunt er
dus wel beleid op maken; hoe ga je als instelling hiermee om. Beleid
kan bijvoorbeeld zijn dat je niet-gevaccineerde kinderen niet in contact
laat komen met de baby’s. Dus als je samen uitstapjes maakt dat het
betreffende kind niet mee kan. Je kunt dit ook heel duidelijk uitleggen
aan ouders.
Hoe kom je dan te weten of kinderen die je aanneemt gevaccineerd
zijn? Persoonlijk vragen? Briefje in de enveloppe met info na de intake?
Anita gaat er over nadenken en zal het meenemen als agendapunt in
de vergadering van MTK.
7. Voorbereiden paaseieren zoeken in het Noorderplantsoen
Alle voorbereidingen zijn klaar: de eieren zijn geverfd, de bakjes met
choco eitjes zijn klaar, het paashaaspak is er. Vrijdag (18 april) zijn
Anita en Jasper om 9.45 u in het plantsoen om de tafel en de tent op te
zetten.
8. Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.
9. Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats in juni, voor de zomervakantie.
Precieze datum en agenda volgt.
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