NOTULEN
OUDERCOMMISSIE TINKERBELL
(zonder directie)
Datum: woensdag 25 Augustus 2020
Aanwezig:
Notulist:
Locatie:

OC > Christa Geurts, Saskia van den Berg, Lenneke van Steijn, Linda de Niet
Saskia van den Berg en Christa Geurts
extern Class by Jofel



Opening
- Notulist: roulerende functie (Saskia zal vandaag notuleren)



Mededelingen
- geen mededelingen vanuit de directie, kleine agenda voor vandaag

 Tevredenheidsonderzoek
 Dave en Angela gaven vorige vergadering aan een bedrijf gesproken te hebben 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. OC
is benieuwd of hier al een up-date over gegeven kan worden.
Voeding
 OC heeft een vraag gekregen van een ouder betreffende meenemen van eigen koek
voor een kind die een glutenallergie heeft. Reactie van de directie:


Wij houden rekening met gluten tijdens bijv het koken (glutenvrije pasta en glutenvrije broodjes)
maar we hebben nog nooit een vraag van ouder over glutenvrije koekjes ontvangen. Hiervoor
geven wij dan rijst wafels. Het klopt dat er ouders zijn die dan een eigen glutenvrije versnapering
meegeven met hun kinderen. Dit is eigenlijk al jaren zo. Maar goed het aanschaffen van een rol
glutenvrije koekjes is natuurlijk totaal geen probleem en gaat plaatsvinden.



Dag van de Leidster
- OC komt met enkele ideeën, deze zijn bekend. Ze zullen niet via deze notulen

verstuurd worden naar de directie, maar apart.
Overige besproken zaken
- 09-07-20 zijn 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. OC is zeer benieuwd hoe de ervaringen zijn. Zijn er lachende gezichtjes
van TB kinderen en hoe ervaren de medewerkers deze fietsen?
 Welke extra activiteiten biedt TB aan kinderen van 3,5 jaar ter voorbereiding op
de basisschool. Dit is afhankelijk van de groep en van het kind zelf. Wat is zijn of
haar ontwikkeling en situatie van het kind. Ouders kunnen dit met de
pedagogisch medewerkers van de desbetreffende groep bespreken.
 OC is benieuwd naar de status voor de eventuele verhuizing van TB gezien er geen
speelveld aan de Schoolstraat is.
 OC heeft op korte termijn nieuwe leden nodig. Christa zal de volgende OCvergadering voor het laatst zijn en Linda in Maart. De volgende vergadering zal ook
bekent moeten zijn wie het voorzitterschap op zich zal nemen. Vraag vanuit OC. Kan
directie in de werving van OC leden nog wat extra betekenen gezien de nood hoog
is?




Sluiting
Agenda volgende vergadering (met directie 25 november 2020 om 19:00 uur) Locatie
nader te bepalen gezien COVID
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige bijeenkomst doornemen
4. Terugkoppeling directie
5. Rondvraag
 Datums vaststellen voor 2021
 Voorzitterschap/jaarplan
6. Sluiting

