NOTULEN
OUDERCOMMISSIE TINKER BELL
(met directie)
Datum: woensdag 28 augustus 2019
Aanwezig: Christa Geurts, Saskia van den Berg, Dieuwertje de Groot
Aanwezig directie: Dave en Chantal
Afwezig: Linda de Niet (voorzitter)
Locatie: extern om 19.00u Class by Jofel
•

Opening
- Notulist: roulerende functie (Dieuwertje zal vandaag notuleren).

•

Mededelingen
- (intern): volgende bijeenkomst is op woensdag 16 oktober zonder directie om 19.00u
extern Class by Jofel.
- Voor een soepele doorstroom zijn nieuwe nieuwe Oudercomissie leden altijd van harte
welkom – er hangen briefjes heel het jaar rond.
- Er zal (door Dieuwertje) een nieuwe kennismakingsbrief worden gemaakt die bij de
wensessies aan ouders kan worden meegegeven.
•

Teveredenheidsonderzoek
- Tevredenheidsonderzoek komt opnieuw medio sept/okt. Saskia gaat dit wederom
opstarten. En zal daar ook een backplanning wat betreft de communicatie en resultaten
bij maken om een zo goed mogelijk respons te krijgen.
- Over evt. nieuwe vragen zal zowel door de directie al oc nagedacht worden.
De oc zal het daar 16 oktober tijdens de bijeenkomst over hebben en kunnen
dan wellicht de nieuwe vragen van de directie ook verwerken.

•

Werkplan 2019
Locatie en tijdstip: met directie om 19:00u en zonder directie om 19.30u. Voorstel
locatie: extern (Class by Jofel).
* Vergadering zonder directie:
Woensdag 3 maart 2019
& Woensdag 11 september 2019(vervallen) wordt
Woensdag 16 oktober 2019
* Vergadering met directie:
Woensdag 15 mei 2019 (vervallen)
& Woensdag 28 augustus 2019

•

Electrische bolderkar (Stint)
vervolg: de kans is groot dat hij in een iets andere/aangepaste vorm weer op de markt
komt. Tinkerbell staat hier positief tegenover, maar op zijn vroegst pas volgend voorjaar.
•

Meerwaarde & actieve rol OC
vervolg: Christa heeft aangegeven graag dmv. (regelmatig) een voorleesmoment meer
betrokken te zijn bij de groepen. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht.
- Dieuwertje zou een ondersteunende rol willen vervullen bij de feestcommisie. Door de
directie wordt het contact opgestart.
- op het moment dat je activiteit op de groepen gaat plaatsvinden dient er vooraf een
Verklaring Omtrent Gedrag VOG te zijn overhandigd aan de directie.
Communicatie algemeen
Vraag vanuit de OC aan de directie, wat de status is met betrekking de communicatie
algemeen en de recente updates op de website?
- de communicatie zal altijd via meerdere kanalen blijven lopen:
de website is iets statischer maar wel heel inclusief.
Facebook is een veel sneller middel en meer up to date.
Het ouderportaal is voor de persoonlijke boodschappen.
Ouderportaal
De groepen gaan proberen meer tijd vrij te maken om een verhaaltje via het
ouderportaal over de groep naar de ouders te sturen.
Compensatiekaart
Er is vanaf heden een nieuw protocol actief omtrent het inleveren van de compensatie
kaart. Dit omdat is gebleken dat het niet meer vanzelfsprekend mogelijk is de kaart in te
wisselen. Doordat door de hele week de groepen weer drukker geworden zijn.
•

Rondvraag
mededeling Dave: Voor volgend jaar heeft hij nog geen financieel overzicht m.b.t. de
nieuwe tarieven, maar indien nodig (bijv. uurtarief verhogingen) komt hij daar bij ons op

terug.
- Saskia vroeg zich af of er naar een andere fotograaf gekeken kon worden. Dit wordt
door Angela bekeken
•

Sluiting
Agenda volgende vergadering (zonder directie 16 oktober 2019 om 19:30)
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige bijeenkomst doornemen
4. Terugkoppeling directie
5. Rondvraag
6. Sluiting

