
Notulen Oudercommissie Kinderopvang ’t Eigenwijsje 

Datum: 17-1-2017 
Aanwezig: Merel Cornet (vz) , Martijn Geerlings, Koen Vermeulen, Sabine Rodenhuis, Pauline 

Vogelpoel (notulist) 

1. Opening. 
 
2. Notulen. 
De notulen van 10-4-2017 worden goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen/opmerkingen: 
- De OC heeft een nieuw lid: Sabine Rodenhuis ze is moeder van 2 kinderen waarvan 1 kind op de psz. 
Welkom! Haar e-mail gegevens: (Verwijderd in website versie)  
- Koen en Martijn zijn eigenaar geworden van een nieuw KDV in Nieuw Vennep.  
- De Centrale verwarming wordt vervangen. Komt in de nieuwsbrief.  
- Er wordt nagedacht over een oplossing voor de beperkte ruimte in de gang/entree.  
 
4. Het Voedingsbeleid. 
- Punt 3 zieke kinderen. Wat is het beleid bij een koortslip? Actie Martijn. 
- Punt 6 eten. Plakjes worst zijn varkensvlees. Kipfilet toevoegen als belegsoort. 
Komkommer, tomaat, banaan op brood en als tussendoortjes worden ook nog extra toegevoegd. De 
OC vind het belangrijk dat de maaltijd wordt aangekleed met gezonde groente en fruit. 
- Extra onderdeel toevoegen: traktaties. Ouders mogen zelf trakteren wat ze willen. Gezonde 
traktaties worden direct opgegeten, ongezonde traktaties gaan mee naar huis. In de nieuwbrief 
komen gezonde traktatie tips. 
- Voedingsbeleid bij de PSZ: ouders nemen zelf tussendoortje mee. Er is een wens voor een nieuwe 
situatie, namelijk dat de PSZ zelf een tussendoortje aanbied. De motivatie hiervoor is dat er gelijkheid 
is in wat de kinderen krijgen. Hetzelfde geldt voor de luiers: aanbieden vanuit de PSZ. Vanaf volgens 
schooljaar wordt het beleid. 
- Tussendoortje om 17.00 uur toevoegen. 
 
5. GGD inspectie. 
De inspectie is gedaan, het rapport staat op de website. 
 
6. Klachtenregeling. 
Toevoegen in beleid: de OC is bereid om naast ouders/verzorgers te staan bij het indienen of 
bespreken van uw klacht. De OC is te bereiken via het e-mail adres: 
oudercommissieheteigenwijsje@outlook.com. 
Het KDV is verplicht te communiceren over een klacht, welke stappen zijn/worden ondernomen.  
 
7. Facebook beleid: 
Geen gezichten van kinderen op Facebook. Kinderen alleen op de rug fotograferen. In de toekomst is 
het de bedoeling om foto’s te delen met ouders via een ouderportaal. 
 
 
8. Rondvraag 
Wanneer komt de fotograaf foto’s maken van de kinderen? 
 
 

 

mailto:oudercommissieheteigenwijsje@outlook.com


Afspraken: 

Wat  Actie  

• Beleid GGD koortslip Martijn 

• Volgende vergadering is op 9-10-17 om 
20:00 uur 

Allen  

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

Koen 

• Leden werven voor de OC Allen  

• Aangepast voedingsbeleid sturen Koen, Martijn 

•   

•   

•   

 

Voorstel Agenda volgende vergadering 10 juli 2017: 
1. Welkom 
2. Notulen 
3. Mededelingen 
4. Advies aanvraag tariefwijziging 
5. Pedagogisch beleidsplan 
6. … 
7. Rondvraag 
8. Afsluiting  

 

 


