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

19 februari 2014
19.15 uur
Kinderdagverblijf MTK
Japer Tomesen (voorz), Anita Palts, Anneke Jonkman, Sandra Hein,
Marisa Onrust (not)
Marike van Vliet.

1. Opening
Jasper neemt dit keer het voorzitterschap op zich en opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Er zijn geen nieuwe agendapunten.

3. Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Pedagogisch beleidsplan en brief betreffende het 4-ogen principe.
De manier waarop bij MTK aan het 4-ogen principe vorm wordt gegeven staat
beschreven in deze brief. De oudercommissie heeft dit ondertekend ter akkoord.

5. Traktaties
Via de leidsters en de mail krijgen we zo nu en dan signalen dat er ouders zijn die
van mening zijn dat er soms wel erg uitbundig en zoet getrakteerd wordt. Dit is een
lastig probleem, omdat we geen regels op kunnen en willen leggen met betrekking tot
traktaties. Als er op zakjes met zoetigheden of meer snoep getrakteerd wordt, geven
de leidsters dat meestal mee naar huis, zodat ouders zelf kunnen bepalen of hun kind
het op mag eten. Daar staan we helemaal achter. En we zijn als oudercommissie ook
voor het stimuleren van gezond leven. In het kader daarvan willen we wel aandacht
vragen voor het trakteren, klein of gezond.
We zullen hier nog een aparte mailing over sturen en er in de nieuwsbrieven nog een
keer aandacht aan besteden. We denken dat de meeste ouders er gewoon niet bij
stilstaan hoe vaak er getrakteerd wordt.

6. Reclame
Anita wil graag weten of er ouders zijn die qua reclame maken iets voor MTK kunnen
betekenen. Adverteren in dagbladen e.d. is ontzettend duur en eigenlijk vinden we
het jammer om daar het geld dat er is aan te besteden. Liever zien we dat daar
andere dingen mee gedaan worden voor de kinderen. Anita legt een stapel flyers bij
de deur, iedereen die een idee heeft om dat ergens op te kunnen hangen of neer te
leggen, kan daar wat van mee nemen. Het idee wordt geopperd om digitaal op de
website van MTK iets te doen met interviews met ouders en kinderen. Misschien zijn
er ouders en kinderen die dit leuk vinden om te doen? Aanmelden kan bij Anita of bij
de OC via de mail. Als er ouders zijn die andere goede ideeën hebben dan horen we
dat ook graag! MTK loopt nog goed, maar er gaan ook veel kinderen weg die de
komende tijd 4 jaar worden.

7. Pasen
Kunnen we iets bedenken in het kader van Pasen? Het idee kwam van Janneke
(babygroep). Anita heeft een heel leuk idee, nl: met 1 of 2 paashazen in het
plantsoen eieren zoeken. Iedereen is meteen enthousiast en Jasper wil wel paashaas
zijn. Anita zorgt voor het kostuum. Op Goede vrijdag 18 april is MTK dicht, maar er
zijn een paar leidsters die het heel leuk vinden om dan wel iets te doen en wel mee
willen doen. We houden het er voorlopig op dat we op vrijdag 18 april om half 11 in
het plantsoen eieren gaan zoeken bij de speelweide. Iedereen is welkom!
De officiële flyer en uitnodiging volgen.

8. Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag.
De volgende vergadering is op 16 april om 19.15 in het kinderdagverblijf.

