Notulen vergadering Oudercommissie
Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig

:

28 juni 2016– Karin
Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Jantine Bos,
Karin de Bruin, Wendy Vonk, Marja Katoen
Rianne Lekkerkerker, Angelique Rond, Linda Maan

 Opening
20.30 opening.
 Notulen vorige vergadering + actielijst
- Kinderbeurs van Buik tot B'engel. Er komt een wervingstekst voor de kraam van KOS.
- 2 jaar lid OC naar 3 jaar. Reglement van OC wordt deze zomer doorgelopen (i.v.m. bijkomen
Speelotheek), duur lidmaatschap dan gelijk aangepast.
- Adviesaanvraag voedingsbeleid volgt nog.
- Publieksvriendelijke notulen vergadering 24 mei volgen z.s.m.
- Strippenkaart-plan wordt deze zomer geschreven. Als stichting duidelijker maken dat de uurprijs
all-in is, vrije dagen van school zitten er al in.
- Schoonmaak van speelgoed gaat volgens schema en voor schoonmaak van de
verschoningskussens zijn afspraken. Bij opmerkingen / vragen hierover naar leidinggevende
gaan.
- Werving OC-leden nog geen reacties, ook niet in Noord.

-

-

-

 Mededelingen Marja
Afwezigheid Saskia Sideris. Taken worden overgenomen.
Combinatiefunctionaris Sport en Cultuur voor gemeente. Voorstel naar gemeente om
bredeschoolactiviteiten voor hele Krimpenerwaard te gaan doen. Nog geen reactie van gemeente
ontvangen.
Subsidie aanvraag PSZ en speelotheek voor 2017 zijn naar de gemeente.
Jaarverslag KOS 2015 komt binnenkort. Wordt 4 juli in vergadering RvT besproken.
Harmonisatie PSZ en kinderopvang. Per 1-1-2018 moet e.e.a. gerealiseerd zijn. Binnen de
stichting blijft de kwaliteit hetzelfde. Aan het financieringsplan PSZ wordt gewerkt, komt een
inkomensafhankelijk tarief en tweeverdieners moeten kinderopvangtoeslag kunnen gaan krijgen.
Gemeente moet kar trekken, heeft stichting gevraagd een presentatie voor andere PSZ binnen de
Krimpenerwaard te geven over hoe het hier geregeld is (PSZ binnen de stichting).
Bezetting Kakel-Bont
Groepenzijn goed bezet. Op korte termijn (half 2017) is er genoeg ruimte. BSO-groep 4-5 jarige
gaan versneld door naar Toekans / Flamingo's (5-7). Pelikanen gaat zich richten op 8-13 jarige,
wordt groep van 30 kinderen met een extra pedagogisch medewerker. Info hierover naar de
ouders voor de zomervakantie, Speellokaal Ichthus-school gaat gebruikt worden op maandag,
dinsdag en donderdag. Op Marconiplein is nog voldoende ruimte.
 Klachtenoverzicht
Klachtenoverzicht volgt nog.
 Pedagogisch beleid
Geen punten
 Veiligheid en gezondheid
Geen punten
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 Activiteiten
Dag van de leidsters misschien dit jaar door ouders zelf iets laten maken.
 Communicatie
Tekst voor website ter controle doorsturen en daarna plaatsen.
 Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
Geen punten

-

 W.v.t.t.k.
Is het mogelijk om de Informatie van OC centraal op te slaan op het netwerk van de organisatie?
Wordt nagegaan.
Adviesaanvraag pestprotocol komt eraan
 Afsluiting
Om 22.15 sluit de vergadering.

Agenda 2016
30 augustus
3e donderdag september
4 oktober
11 oktober
8 november

vergadering
Dag van de leidster
bespreking met MT, RvT, OR en OC
Meet the Parent
vergadering Marja aanwezig
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