NOTULEN
OUDERCOMMISSIE TINKERBELL
(zonder directie)
Datum: woensdag 8 juli 2020
Aanwezig:
Notulist:
Locatie:




OC > Christa Geurts, Saskia van den Berg, Lenneke van Steijn, Linda de Niet
Linda de Niet
extern (bij Christa) om 19.00u via ZOOM

Opening
- Notulist: roulerende functie (Linda zal vandaag notuleren)
Mededelingen
- Lenneke heeft zichzelf voorgesteld en zal een stukje aanleveren bij Dave

 Tevredenheidsonderzoek
Directie is van mening dat de output/reactie van de ouders minimaal is. Dave en
Angela hebben een bedrijf gesproken wat pro-actief op continue basis
tevredenheidonderzoek kan voorzien. Middels een constante vraagstelling met korte
vragen (2 weken na intake, bij overgang groep, bij nieuw levensjaar e.d.) waardoor er
meer aandacht is voor de mening van ouders. Dit wordt vervolgd.


Voeding
Er zijn vanuit meerdere groepen speciale verzoeken (voorbeeld zoontje van Lenneke)
met koemelkallergie. Hier wordt pro-actief op ingespeeld, we denken gezamenlijk
dat dit ook een van de USP’s zijn van Tinker Bell
Er wordt positief gereageerd op het maaltijden verstrekkingen pakket.
Chantal / Angela maken nu zelf ook gepureerde maaltijden voor de baby groepen
Voedingsschema
09:00 uur fruit
11:30 uur warm eten
14:00 uur rauwkost (aanvullend met fruit)
16:30 uur koekje/soepstengel/waterijsje/ lange vinger e.d.



Meerwaarde & actieve rol OC
- Geen reactie meer ontvangen op onderstaande suggestie tijdens overleg
november 2019: -> ivm COVID besloten dit door te schuiven naar volgend overleg
(pending punt)
- Dental Car
- voorlezen
- knutselen/schminken
- - Ideeën voor een open dag/voorlichtingsavond
o EHBO (via GGD)
o Babygebaren
o Reanimatie bij kinderen
o Voeding bij kinderen



Dag van de Leidster
- Hier is zeker budget voor, door de agenda van OC heeft dit de aandacht gekregen.
In het kader van COVID geen samenkomst, de insteek is om een leuke attentie te
organiseren.
- OC komt met enkele ideeën en dan wordt dit teruggekoppeld



Overige besproken zaken
- Ouderportaal app
Directie is niet enthousiast over de werking van de app. Chantal is nu zelf ook een
participerende ouder bij TB en ervaart dit nu direct. De app functioneert nu beter
dan voorheen maar de conclusie is wel dat het online ouderportaal beter werkt.
- Is er een stelregen binnen de organisatie aangaande zindelijkheid?
Nee er is geen stelregen, samenwerking tussen de groep en de ouders
- De Tinker Bell app wordt door OC nog niet als zeer nuttig ervaren. Wellicht
kunnen de mogelijkheden en meerwaarde in het volgend overleg met directie
worden toegelicht.
- Gedurende COVID – de toepassing van runner / openen van de deur -> is het
geen mogelijkheid om de runner/opener het kind mee naar de groep te nemen.
Dit heeft geen voorkeur vanuit de directie.
Er is een roulerend rooster voor de leidsters om de deur te openen. Het kwartier
van tevoren bellen dat je eraan komt wordt als positief ervaren. (vanuit de ouders
en ook vanuit de leidsters)
- 09-07-20 worden de fietsen geleverd
2 x fietsen (elektrisch) -> per fiets 6 kids = + 1 bij de leidster
(inclusief helmpjes voor de kinderen en helmen voor de leidster)
Specifiek hiervoor reinigingsmiddel/spray aangeschaft voor het reinigen van de
helmen



Sluiting
Agenda volgende vergadering (zonder directie 26 augustus 2020 om 19:00 uur)
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige bijeenkomst doornemen

4. Terugkoppeling directie
5. Rondvraag
6. Sluiting

