Notulen Ouderraad MTK
Datum
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Aanwezig

:
:
:
:

23 mei 2012
18.00 uur
Kinderdagverblijf MTK
Anita, Anneke, Jenny, Krista, Marike, Roelf

Agendapunten:
1. Opening
Het is de eerste vergadering zonder Renate. Tijdens de vorige vergadering heeft
Anneke schoorvoetend het voorzitterschap geaccepteerd, maar ze treedt liever
niet op als gespreksleider tijdens de vergaderingen. Jenny en Roelf zullen om en
om de vergaderingen voorzitten. Dit keer zit Jenny de vergadering voor, Anneke
notuleert.
2. Vaststellen agenda
Er worden twee punten toegevoegd aan de agenda:
- Jaarverslag Klachtenregeling Oudercommissie (ingebracht door Anita)
- Observatieverslagen (ingebracht door Krista)
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Notulen vergadering 18 januari 2012
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.
Anneke vraagt of er reacties zijn geweest op de oproep in het nieuwskrantje aan
belangstellenden voor de maaltijd- en strijkservice. Dit blijkt niet het geval.
5. Ingekomen stukken
Sandra Hein heeft gemaild over het inzetten van een kinderarts voor de
ouderavond in het najaar. Meer hierover bij het agendapunt Planning
najaarsactiviteiten.
6. Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie
Elk jaar schrijft de oudercommissie een kort verslag betreft de binnengekomen
klachten van ouders bij de oudercommissie. Anita zoekt het verslag van vorig jaar
op, zodat dit als voorbeeld kan dienen. Het uiteindelijke verslag moet door alle
ouderraadsleden ondertekend worden, alvorens het verstuurd kan worden. Dit is
het eenvoudigst te realiseren door het verslag ter ondertekening op de kamer van
Anita te leggen.
Er zijn geen klachten binnengekomen van ouders dit jaar. Roelf vraagt zich af of
we als ouderraad actief genoeg zijn. De conclusie is een volmondig ja. In
september zouden we alle ouders een ‘kennismakingsmail’ kunnen sturen om
nogmaals uit te leggen wat de oudercommissie is en wat zij doet. Het frequenter
benadrukken dat ouders hun klachten ook bij de oudercommissie neer kunnen
leggen is niet nodig.
7. Prijs- en urenbeleid MTK
Door Anneke op de agenda gezet vanwege het overzicht wat door Anita Bos is
opgesteld. (zie bijlage) Hierin wordt weergegeven wat het uurtarief is bij een
variërend aantal weken opvang per jaar. Anita geeft aan dat mochten ouders
belangstelling hebben voor een gereduceerd aantal weken opvang, zij zal zien of

het mogelijk is dat te realiseren. Ouders dienen zich wel te realiseren dat bij
minder weken opvang het uurtarief hoger uit zal vallen, terwijl de overheid een
uurtarief van maximaal €6,36 vergoed.
Tezamen met de eerder opgestelde memo van Anita Bos is het prijs- en
urenbeleid nu helder en inzichtelijk gemaakt. De oudercommissie ervaart deze
openheid als erg prettig. Bij deze wordt dit onderwerp nu als afgerond beschouwd.
8. Stand van zaken website MTK
Anita heeft recentelijk de hele website nog eens nagekeken: alles ziet er netjes
uit. Er zijn recentelijk opnieuw aanpassingen gedaan.
Het plaatsen van de tekst uit de infomap over de oudercommissie is nog niet
gelukt. Wel staat er een link naar het reglement van de ouderraad, wordt het emailadres vermeld en staan de notulen nu op de website. Alleen de foto van de
oudercommissie ontbreekt nog; Jenny zal deze doorsturen aan Anita.
9. Observatieverslagen
Niet elke ouder heeft reeds een observatieverslag gezien, desondanks lijken zowel
de peutergroep als de babygroep op het moment redelijk bij zijn met het
observeren en presenteren van de verslagen.
Anita geeft aan dat als ouders het gevoel krijgen dat het te lang duurt voor ze een
observatieverslag zien, ze dit zeker aan moeten geven bij de leidster
verantwoordelijk voor hun kind.
Van elk kind hoort in ieder geval 1x per jaar een observatieverslag aan de ouder
getoond te worden. Door ouders het rooster te mailen wanneer kinderen
geobserveerd worden en wanneer ze een verslag kunnen ontvangen, weten
ouders wat ze kunnen verwachten; het schept helderheid.
Naast de evaluatie van de kinderen (observatieverslagen) is er sinds kort de
evaluatie van het kinderdagverblijf door ouders van vertrekkende kinderen. De
introductie is in de opstartfase, de eerste ingevulde evaluatie is al binnen.
Er wordt voorgesteld de evaluaties te bespreken in de ouderraadsvergaderingen.
10.Organisatie ouderavond 21 juni 2012
De Meet, Greet and eat vindt plaats op donderdag 21 juni met inloop van 17.00
tot 20.00 uur. De ouderavond is louter bedoeld voor ouders, waarbij het ze vrij
staat hun kind mee te nemen of thuis te laten. Broertjes en zusjes die geen
gebruik maken van het kinderdagverblijf zijn niet welkom. Daarnaast worden alle
leidsters en stagiaires uitgenodigd. Zij ontvangen dezelfde uitnodiging als de
ouders, maar met een korte toelichting.
Het wordt een American Party waarbij alle ouders zelf iets lekkers meenemen.
Elke persoon die komt neemt een hoeveelheid eten mee voor één persoon om te
voorkomen dat er te veel eten is/overblijft. Naast het eten en drinken zullen er
binnen door de leidsters gemaakte filmpjes van de kinderen worden vertoond.
12.Planning najaarsactiviteiten:
Fotosessie
De door Anita benaderde fotografe heeft een voorstel gemaild hoe de fotosessie in
te richten. Iedereen is het er over eens dat dit er goed uit ziet; Anita zal het
voorstel ook aan de ouders mailen en hen toestemming vragen voor de
aanwezigheid van de fotograaf op het kinderdagverblijf.
De fotosessie zal waarschijnlijk ergens in september plaats vinden.
Ouderavond in het najaar
Wegens tijdgebrek wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende
vergadering.

13.Rondvraag
Anneke vraagt of Jenny en Anita samen nog naar het materiaal voor de
voorschoolse educatie hebben gekeken. Dit is nog niet gebeurd.
Anita meldt dat er een grote verbouwing is geweest bij MTK de afgelopen weken;
het kinderdagverblijf is verfraaid, veel schilderwerk en nog veiliger gemaakt.
Ouders zullen er mogelijk weinig van mee hebben gekregen: alle schilder- en
verbouwwerkzaamheden zijn in het weekend verricht.
14.Sluiting en inplannen volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 11 juli.

