NOTULEN
OUDERCOMMISSIE TINKERBELL
(zonder directie)
Datum: woensdag 5 februari 2020
Aanwezig:
Notulist:
Locatie:

OC > Christa Geurts, Saskia van den Berg, Dieuwertje de Groot, Linda de Niet
Linda de Niet
extern om 19.30u Class by Jofel



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



Mededelingen
- BSN nummer – naar aanleiding van de email van Dave aangaande het invullen
van de BSN nummers was enige onduidelijkheid. Individueel hebben 3 leden een
email gestuurd met verzoek waar dan het BSN nummer in te vullen. Het
ouderportaal schijnt het veld enkel zichtbaar te maken wanneer het niet bekend
is bij Tinker Bell.
- Nieuw OC lid welke zich had aangemeld heeft zich door omstandigheden last
minute moeten afmelden. Volgende keer zal ze aanwezig zijn.
- Dieuwertje heeft aangegeven te stoppen met haar actieve rol in de OC.



Tevredenheidsonderzoek
- vanuit de OC is er de vraag of de output van het tevredenheidsonderzoek nog
met de medewerkers van Tinker Bell is gecommuniceerd.
- OC is nog steeds van mening dat de respons veels te laag is. (referentie kader
geeft een respons van 70% aan) -> door meer communicatie en aandacht te
geven aan het belang van de output neemt de respons toe!



Voeding
- Hoe zijn de huidige ervaringen aangaande de maaltijden? Over het algemeen
goed. Vanuit een ouder de vraag ontvangen welke mogelijkheden er zijn wanneer
een kind de maaltijd niet lust. – dit meenemen tijdens het volgende overleg met
directie.



Werkplan 2020
- Dit staat inmiddels op de site



Meerwaarde & actieve rol OC
- Geen reactie meer ontvangen op onderstaande suggestie tijdens overleg
november 2019:
Dieuwertje geeft nu bij de directie aan dat ze contacten heeft met DENTAL car.
Deze zal op woensdagochtend of middag langs kunnen komen bij TB om aan de
kinderen poetsles te geven.
- Is het wellicht een optie om de rol/meerwaarde van OC te checken bij de
medewerkers, is een actieve participatie zoals in de vorm van voorlezen iets wat
de medewerkers toejuichen?
- OC komt met het idee om naast het voorlezen en knutselen te schminken op de
groepen. Is dit iets waar de directie interesse in heeft?
- Ideeën voor een open dag/voorlichtingsavond
o EHBO (via GGD)
o Babygebaren
o Reanimatie bij kinderen
o Voeding bij kinderen



Overige besproken zaken
- De door directie aangeboden attentie aan OC voor het bedanken van de inzet is
zeer welkom ontvangen en wordt erg gewaardeerd
- Wanneer wordt de deurbel gerepareerd? Dit schijnt al jaren zo te zijn
- Is er een stelregen binnen de organisatie aangaande zindelijkheid?
- 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.



Sluiting
Agenda volgende vergadering (met directie 27 mei 2020 om 19:00 uur)
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige bijeenkomst doornemen
4. Terugkoppeling directie
5. Rondvraag
6. Sluiting

