Notulen vergadering Oudercommissie

Datum
: 17 januari 2017
Aanwezig : Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Wendy Vonk, Linda Maan, Jantine Bos, Angelique
Rond
• Notulen vorige vergadering + actielijst
Inrichten One Drive: One Drive is voor een groot deel gevuld en de inloggegevens zijn onder de OCleden verspreid, dus nieuwe documenten kunnen opgeslagen gaan worden.
Klachtenoverzicht
Klachtenoverzicht Q3 ontvangen. Geen opmerkingen OC.
Pedagogisch beleid
Protocol Preventie Pesten: op de punten aangegeven door de OC zijn in het protocol aanpassingen
gedaan. Alleen over het cyberpesten is niets opgenomen in het protocol. Dit is in het MT besproken
maar de verwachting is dat dit niet op de opvang voor zal komen. De OC is van mening dat er in het
protocol in ieder geval een opmerking gemaakt moet worden dat als cyberpesten geconstateerd wordt
het protocol pesten in werking zal treden. Vraag van de OC is nog of smartphone gebruik toegestaan is
op de BSO?
Communicatie
Vragen OC:
1 Kunnen een aantal filmpjes gemaakt op de BSO op het ouderportaal komen? Het aantal foto’s op het
ouderportaal is o.i. weinig.
2 De nieuwsbrief van Peuterspeelzaal Jodokus is summier. Kan deze uitgebreider?
3 Het informatie bord voor de Peuterspeelzaal de Graspiepers hangt niet goed in het zicht als de deur
open staat. Kan deze aan de andere kant van de deur opgehangen worden?
4 Wordt er een ontvangstbevestiging van inschrijving verstuurd naar nieuwe klanten en ontvangen
nieuwe klanten een plaatsingsbevestiging? En zo ja, op welke termijn?
5 Wat is de bezetting van PSZ de Graspiepers? Worden ouders indien er bij de Graspiepers geen ruimte
is doorgestuurd naar Jodokus?
6 Mag bij Villa Kakelbont de speelhal alweer gebruikt worden als doorgang of is het nog steeds de
bedoeling dat ouders buiten om lopen?
Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
• Gewijzigd OC-regelement. Opvallende punten: Minimaal 3 en maximaal 5 leden, geldt dit per
locatie? Heeft een agenda openbaar maken toegevoegde waarde?
• Definitief jaarplan 2017 Stkos: Geen opmerkingen OC
• Definitieve begroting 2017: Geen opmerkingen OC
• Intentieovereenkomst PSZ: Op dit moment geen opmerkingen vanuit OC
W.v.t.t.k.
• Workshop aanbod voor 4 tot 6 jarigen is alleen dans en deze cursus is al twee keer eerderg egeven.
Kan hier meer variatie in komen?
• Wendy is aangenomen als lid van de RvT en zal de OC gaan verlaten.
Afsluiting
Christa wil lid worden van de OC
Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten
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