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

20 augustus 2014
19.15 uur
Kinderdagverblijf MTK
Jasper, Sandra, Marisa (vz), Marike (not)

1. Opening
Marisa neemt dit keer het voorzitterschap op zich en opent de
vergadering, nadat er is bijgepraat over de vakantie en de geboorte
van Lize, de dochter van Jasper.
2. Vaststellen agenda
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd
3. Notulen vorige vergaderingen (16/4 en 11/6)
Er is in de tussentijd een camera opgehangen bij de ingang, bij de bel
staat nu ook dat er camerabewaking is, fijn dat dit zo snel is opgepakt.
Het is onduidelijk hoe het management omgaat met ongevaccineerde
kinderen, Anita zou hier beleid over maken, en het als agendapunt
meenemen in de vergadering van MTK. Zij zal dit punt meenemen in de
risico inventarisatie GGD en de GGD hierin ook om advies vragen
zodat er een duidelijk protocol over geschreven kan worden.
Het paaseieren zoeken van 18 april was zeer geslaagd. Er was een
grote opkomst, de kinderen vonden het leuk. Wat Anita betreft een
jaarlijks terugkerend feest.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
5. Voorbereiden rommelmarkt voor het goede doel
Alle oudercommissieleden zijn het er over eens dat het plan voor de
kleding/ speelgoed markt wordt gewijzigd; er wordt eerst bij de ouders
van kinderen bij MTK geïnventariseerd of er animo voor is om kleding
te doneren en/of kleding te kopen voor het goede doel (zie hieronder
beschreven).
Daarnaast zou het leuk en educatief zijn om de kinderen van MTK te
betrekken bij het ‘goede doel’, door ze foto’s te laten zien van de
kinderen van het kindertehuis en ze hier op een speelse manier meer
bewust van te maken. Dit zou met behulp van bijvoorbeeld een
‘maandthema’ kunnen. Ze kunnen dan uiteindelijk ook een rol spelen
bij het uitzoeken van speelgoed oid.
Het plan is dat ouders kleding en speelgoed kunnen aanleveren
(bijvoorbeeld in een dropbox bij Anita op het kantoor) en dat deze voor
een klein bedrag weer verkocht worden op de markt. De opbrengst
gaat naar het goede doel, de overgebleven kleding en speelgoed gaat
naar een (nader te bepalen) lokaal goed doel. De eerder bepaalde

datum: 6 september 2014, is niet haalbaar, de datum wordt later
bekend gemaakt als er voldoende animo voor is.
6. Kiezen goede doel
Er is gekozen voor een kindertehuis in Pondicherry, India: Soorya
Udayam Illam, wat betekent: Kindertehuis van de opgaande zon.
Marisa kent iemand die persoonlijk betrokken is bij het tehuis. Zij
woont en werkt al 20 jaar in India, vlak bij het tehuis en steunt via
verschillende initiatieven al heel lang het tehuis. Zij kent ook de leiding
en heeft persoonlijk contact met de werknemers, leiding en kinderen.
Op de website van de Stichting Befriend Foundation is allerlei
informatie te vinden over het tehuis. Hieronder nog een stukje uit een
email van Marisa haar kennis, naar aanleiding van informatie over de
besteding van het geld, ter info:

Voor de crèche zou het misschien leuk zijn een bedragje bij elkaar te brengen
voor extra fruit voor de 40 kinderen die nu weer allemaal naar school gaan
(wij hebben geen hele kleintjes; 4 of 5 is de jongste leeftijd). Ik heb dat al
eens eerder gedaan een aantal jaren geleden met een crèche uit Amsterdam
en dat werd door het tehuis zeer op prijs gesteld omdat zulke zaken niet echt
in het budget zitten. Het heeft toen ook heel goed uitgepakt. Zelfs met een
kleiner bedrag kun je dan al een paar keer fruit brengen. En het is een
doelgerichte actie voor de crèche. Wat betreft het ingezamelde speelgoed. Als
het voor hele jonge kinderen is, is het misschien niet zo nuttig. Maar ik weet
niet wat er is. Een ander ding is dat ik deze reis maar weinig bagage mee kan
nemen (vanwege de iets goedkopere prijs van het ticket) dus ben ik erg
beperkt in het eventueel meenemen van speelgoed.

In eerste instantie was het idee van Anita om speelgoed en kleding in
te zamelen voor een goed doel en dat naar het goede doel te brengen.
In verband met transport naar India is het plan veranderd in
bovenstaande (punt 5 rommelmarkt).
Anita benoemd tot slot of het nog een idee is om bijvoorbeeld de
gezinsbode te benaderen over de actie.
7. Rol OC bij afscheid stagiaires
Stagiaires krijgen van de kinderen en leidsters altijd een
afscheidscadeau en een boek met stukjes en foto’s. Echter, voor
ouders is het niet altijd bekend dat een stagiaire weer vertrekt. Sandra
geeft aan dat ze het fijn zou vinden als de ouders 2 weken voor het
vertrek even een seintje krijgen dat iemand vertrekt, zodat ze afscheid
kunnen nemen en eventueel thuis nog even aandacht besteden aan het
vertrek door middel van het maken van een tekening oid. Op zich is er
verder geen rol voor de OC bij het afscheid van stagiaires.
8. Extra fietsenrek bij de voordeur
Er is gesproken over een extra fietsenrek bij de deur. Anita geeft
echter aan dat dit geen goed idee is: de fietsenrekken worden nu
voornamelijk gebruikt worden door studenten uit de buurt of door
mensen die verderop werken. Zij zijn regelmatig aan het slepen met

fietsen die te lang in deze rekken staan en ook moet ze met regelmaat
de gemeente bellen om fietsen te laten verwijderen. Ze is er van
overtuigt dat wanneer we er een extra fietsenrek neer zetten deze in
beslag wordt genomen door fietsen die er niet horen waardoor het een
rommeltje wordt.
9. Rondvraag en sluiting
Er wordt een compliment gegeven aan de leidsters; op de warme
dagen zijn ze altijd heel inventief geweest met afkoeling en zijn de
kinderen altijd goed ingesmeerd! Complimenten daarvoor!
Marisa stopt per december; haar dochter Isabella wordt vier jaar en zal
naar de basisschool gaan, daarmee stopt haar lidmaatschap van de OC
en zal er ruimte komen in de Oudercomissie. Voor Anneke is er een
nieuw OC lid. De volgende keer wordt hier aandacht aan besteed, in
verband met vakantie kon hij niet bij deze vergadering aanwezig zijn.
Op 29 oktober 2014 zal een nieuwe vergadering plaatsvinden.

