
Notulen Oudercommissie Kinderopvang ’t Eigenwijsje 

Datum: 10-4-2017 
Aanwezig: Kim Loeffer, Merel Cornet (vz) , Martijn Geerlings, Koen Vermeulen, Pauline Vogelpoel 

(notulist) 

1. Opening. 
 
2. Notulen. 
De notulen van 13-2-17 worden goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen/opmerkingen: 
- Het Voedingsbeleidstuk wat we vandaag zouden bespreken is doorgeschoven naar de volgende 
vergadering (agendapunt). De reden is dat het stuk ook doorgeschoven is in de teamvergadering.   
- Er zijn onder de ouders en de teamleden veel positieve reacties over de nieuwe entree buitenom. - -
- Positieve reacties over de inrichting van het buitenplein. 
- Het ophalen van de kinderen van de psz gaat nog niet volgens duidelijke afspraken.  
Het voorstel van het team is:  Als de kinderen buitenspelen, ouders wachten bij het hek. 

Als de kinderen binnenspelen/ of bij regen e.d., ouders wachten in de 
gang. 
Dit communiceren in de nieuwsbrief. 

- Nog niet alle e-mailadressen van de ouders zijn bij Martijn en Koen bekend, dit is lastig met het 
verspreiden van de nieuwsbrieven e.d. 
- BSO vindt voetballen in het pannaveldje fijn.  
- Het plein is opgedeeld in een BSO en een KDV deel. 
- Over het buitenhek kunnen kinderen heen klimmen en ze zijn dan meteen uit het zicht. Bij het 
ophalen vanaf het plein is er niet altijd toezicht op het hek. Het gevolg kan zijn dat er kinderen 
ongewenst weg kunnen. Er wordt gezocht naar een oplossing (sluis?).  
- Kim bekijkt regelmatig het e-mailaccount van de OC. Nog geen berichten. Het e-mailadres is: 
oudercommissieheteigenwijsje@outlook.com  
 
4. Pedagogisch Coach 
15 maart is de nieuwe coach gestart: Tessa. 
Zij bespreekt in de teamvergaderingen verschillende thema’s. Afgelopen keer was dat het thema de 
ontwikkeling van het jonge kind 0-4 jaar. 
Ze heeft de pedagogisch medewerkers geobserveerd en een rapportage geschreven. 
 
5. GGD 
4 weken geleden is de GGD langsgekomen. Er is een volledige toetsing gedaan en verschillende 
documenten zijn meegenomen. OC leden zijn via de e-mail benaderd met een vragenlijst. Komende 
week wordt het concept rapport afgerond en de zienswijze van ’t Eigenwijsje toegevoegd. Het 
definitieve rapport wordt dan opgestuurd naar de OC leden. (agendapunt) 
 
6. Rondvraag 
Is het mogelijk om groepsfoto’s te maken van de kinderen? Het idee wordt onderzocht. 
 
Afspraken: 

Wat  Actie  

• Voedingsbeleidsstuk doorsturen. Koen, Martijn 

• Volgende vergadering is op 10 juli ’17 om 
20:00 uur 

Allen  

mailto:oudercommissieheteigenwijsje@outlook.com


• Er komt op de locatie een map met 
gegevens over de OC  

Koen 

• Stukje voor in de nieuwsbrief om de OC 
voor te stellen 

Koen, Martijn 

• Leden werven voor de OC Allen  

• GGD rapportage doorsturen  Koen, Martijn 

• ‘Ophaal regels’ PSZ communiceren met 
ouders 

Koen, Martijn 

• Bord ophangen met intekenlijst en 
mededelingen OC 

Koen, Martijn 

• Groesfoto’s maken? Koen, Martijn 

 

Voorstel Agenda volgende vergadering 10 juli 2017: 
1. Welkom 
2. Notulen 
3. Mededelingen 
4. Voedingsbeleid 
5. GGD rapport 
6. … 
7. Rondvraag 
8. Afsluiting  

 


