NOTULEN
OUDERCOMMISSIE TINKER BELL
(zonder directie)
Datum: woensdag 6 maart 2019
Aanwezig: Linda de Niet (voorzitter), Christa Geurts, Saskia van den Berg.
Afwezig: Dieuwertje de Groot (ziek).
Locatie: extern om 19.30u Class by Jofel.
1. Opening
- Linda (Kletskevers), Saskia (Beestenboel) Christa (Beestenboel).
- Notulist: roulerende functie (Christa zal vandaag notuleren).
•

Mededelingen
- (intern): volgende bijeenkomst met directie is op woensdag 15 mei met directie om
19.00u extern Class by Jofel.
- nieuwe Oudercomissie leden zijn altijd van harte welkom – er hangen briefjes heel het
jaar rond.

2. Notulen vorige bijeenkomst (september 2018)
- De vorige bijeenkomst was op 12 september 2018 (Linda, Christa, Dieuwertje, Saskia
zonder de directie) – de notulen hiervan zijn niet verspreid. Deze bijeenkomst hebben
we ons ingezet om de verkregen kunstwerken van de kinderen voor de dag van de juf in
te pakken. De notulen zijn tijdens deze vergadering nogmaals kort doorgenomen. De
andere vergadering met directie stond gepland op 28 november 2018 deze is komen te
vervallen – vanwege een kort ingelaste extra vergadering in november, mbt de nieuwe
tarieven en pakketten.
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3. Terugkoppeling acties van de verschillende werkgroepen
- Tevredenheidsonderzoek - werkgroep opstarten en vragen bespreken.
Deze is vorig jaar vestuurd naar alle ouders. We hebben daar een geringe terugkoppeling
van gehad.
Vanuit de OC staan we open voor een vervolg. Ons advies is om dit vanaf september te
doen vanwege twee redenen: vorig jaar is het verstuurd in het begin van de
zomerperiode, hierdoor waren wellicht veel ouders op vakantie dus minder ingevulde
enguetes terug ontvangen. Saskia is de drijvende kracht achterdeze enquete maar is
momenteel zwanger en uitgerekend begin juni.
- Werkplan 2019
Saskia heeft het concept opgeteld en voor akkoord ingediend. De voorgesteld
vergaderdata voor 2019 zijn akkoord voor de OC-leden. 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
• Vergadering met directie:
Woensdag 15 mei 2019 & Woensdag 27 november 2019
Inhoudelijke kwesties
- Electrische bolderkar (Stint)
Wat is de status van het gebruik van de Stint wettelijk gezien?
- Meerwaarde & actieve rol OC
Er is een vraag van de OC aan de directie welke meerwaarde zij voor de OC zijn. We
zouden graag een aktieplan/jaarplan willen ontvangen met data en activiteiten. Vorige
zijn wij betrokken geweest bij verschillende beleidsplannen, de Dag van de Juf en de
Tevredenheidsenquete. De OC wilt echter graag een actievere rol om Tinker Bell te
ondersteunen, bij bijvoorbeeld:
• Open Dag
• Feestdagen zoals Pasen, Sint, Kerst
• Dag van de Juf (september 2019)
• Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld voorleesmiddagen, knutseldagen.
-

Idee bij intakegesprekken nieuwe ouders en bij de overgangsgroepen:
o OC kennismakingsformulier
o melden van het bestaand van het observatieplan*

- 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?
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- *Observatieplan
De OC is van mening dat het melden van het feit dat er per kind een observatieplan
wordt gemaakt erg wenselijk voor de ouders. En dit nogmaals te melden bij het
overgangsgepsprek. Veel ouders (alsmede alle OC leden) waren hiervan niet op de
hoogte van dit plan.
De directie voegt hieraan toe dat ten alle tijde een plan kan worden geprint aangezien ze
sinds de nieuwe weg in augustus vorig jaar zijn overgestapt naar een digitaal systeem.
- Ouder portaal
De OC ziet graag meer foto’s van de goepen in het ouder portaal. Ook is het verhaaltje
erg populair en zou de OC graag zien dat dit vaker wordt geupdate en geschreven.
- Beestenboel
Vanwege de vele wisseling op deze groep ivm zieken. Hoe ziet de nabije toekomst er uit
voor deze groep?
- Compensatiekaart
De ervaring blijkt dat het soms lastig is deze in te wisselen; is er wellicht een nieuwe
protocool omtrent het gebruik hiervan vanwege de pakketwisselingen waarvan we op de
hoogte moeten zijn?
- Fleibele opvang
Flexibele opvang heeft het een en ander moeten inleveren. Is het niet zo dat voor
bestaande klanten het moet blijven zoals het is, waarop je dit contract bent aangegaan
en voor nieuwe klanten het beleid aangepast kan worden?
4. Rondvraag
- Alle OC leden wordt gevraagd na te denken over mogelijke activiteiten en
meerwaardedie die zij TB kunnen bieden.
- Saskia geeft aan dat de app waar de vorige keer over gesproken was die verschillende
KDV gebruiken “Bitcare” heet.
5. Sluiting
Agenda volgende vergadering (met directie 15 mei 2019 om 19:00)
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige bijeenkomst doornemen
4. Terugkoppeling directie vanuit punt 1 de mededelingen
5. Rondvraag
6. Sluiting
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