
Notulen Oudercommissie Kinderopvang ’t Eigenwijsje 

Datum: 17-9-‘18 
Aanwezig: Koen Vermeulen, Annemare v Linde (voorzitter), Saskia van der Velde, Linda Wirsching 
(notulist) 

1. Opening door Annemare ivm afwezigheid Pauline. 
 
2. Notulen. 
De notulen van 29-5-2018 worden goedgekeurd.  

 
3. Mededelingen/opmerkingen. 
- Pauline is zwanger, in februari uitgerekend. 
- Opzetten van een groep via whatsapp om het contact onderling makkelijker te maken  
telefoonnummers uitgewisseld 
- Geen vragen/opmerkingen binnen gekomen op het emailadres van de oudercommissie.  
 
4. Veiligheid en Gezondheid beleid 
Het Veiligheid en Gezondheidbeleid is nieuw per 1 januari 2018, het is een risicoinschatting van de 
grote risico’s op ’t Eigenwijsje en een beschrijving hoe omgegaan dient te worden met grote en 
kleine risico’s. 
Vraag vanuit de oudercommissie: wat doen wij met dit beleid? Voornamelijk meelezen en 
meedenken om als oudercommissie feeling te houden met beleidsstukken. 
Vraag vanuit de oudercommissie: Waarom is er niets over wel/geen vaccinaties opgenomen in deze 
risicoinschatting? Of kinderen wel/geen vaccinaties krijgen wordt nu niet vastgelegd omdat er nog 
geen goede tool is hoe je hier als kinderopvang mee om zou moeten gaan, moeten ouders dan wel of 
geen bewijs van vaccinaties laten zien? Dit kan weer voor spanning zorgen op de band tussen ouder 
en pedagogisch medewerker. Om deze redenen kiest het bestuur van ’t Eigenwijsje ervoor om hier 
vooralsnog niets mee te doen, echter uit vragen van ouders blijkt wel dat dit een actueel onderwerp 
is. 

 
5. Sinterklaas- en Kerstviering 
Sinterklaas 
Wat is de overweging van ’t Eigenwijsje om met Sinterklaas alleen een schoencadeautje te doen? 
Bewuste keuze van de pedagogisch medewerkers, Sinterklaas komt al op veel andere plekken (werk 
ouders, intocht, bij opa’s/oma’s).  
Oudercommissie geeft akkoord voor het huidige beleid, maar zou eventueel wel iets meer betrokken 
willen worden. 
 
Kerst 
Vorig jaar voor het eerst een diner met alle 2-4 jarigen, erg goed bevallen vanuit de pedagogisch 
medewerkers. 
Oudercommissie ook enthousiast en akkoord om de kerstviering weer deze invulling te geven. 

 
6. Hoe zijn de reacties op de peutergroep? 
Koen geeft aan dat de ouders enthousiast zijn. 
Oudercommissie geeft aan dat de communicatie wat onduidelijk was, had beter gekund. Veel 
onduidelijkheden mbt eten en drinken en hoe de route nu loopt (zelf vragen of kind door kan 
schuiven of gebeurt dit op initiatief van de pedagogisch medewerker?). 
 



Qua communicatie:  -       Eind augustus was pas duidelijk dat het zou lukken om de peutergroep  
per 1-9 de hele dag te openen, daarom kwam het eind augustus pas in de 
nieuwsbrief 
- Over het eten en drinken is niet met ouders gecommuniceerd 
- Na de zomer zijn er altijd nog veel verzoeken vanuit ouders om dagen te 

wijzigen, daarom is er lang gewacht met het vragen aan ouders of 
kinderen naar de peutergroep wilden overstappen. Om te voorkomen dat 
groepen te vol zouden worden en er mensen later nog teleurgesteld 
zouden moeten worden. 

- Route nu: Pedagogisch medewerker neemt het initiatief om bij ouders 
voor te stellen dat kind naar peutergroep gaat, maar natuurlijk pas op het 
moment dat er zicht is op een plek. 

 
7. Rondvraag  
Is er behoefte om bij ’t Eigenwijsje een kapster te laten komen? 
Dit wordt geïnventariseerd bij de medewerkers. 
 
Wat is de samenstelling en functie van een oudercommissie? 
Een kinderopvang is verplicht zich in te spannen om een oudercommissie op te zetten. Het meest 
praktisch is als deze uit 5-6 leden bestaat en er uit alle groepen ouders zijn om te 
vertegenwoordigen. De functie is om info/tops/tips terug te krijgen naar het bestuur van ’t 
Eigenwijsje en om ouders een aanspreekpunt te geven indien er onrust ontstaat en de 
oudercommissie kan als doorgeefpunt functioneren zodat ouder niet alleen staat. 
Sabine en Sabrina zijn al meerdere keren (3 en 4) niet op vergaderingen verschenen. Er wordt 
geïnventariseerd of zij nog geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in de oudercommissie. 
 
Wil de oudercommissie iets organiseren in het komende jaar? 
Leuk idee, bijvoorbeeld een (midzomer)feest. Opzet wordt gemaakt. 
 
20 september is de dag van de leidster 
Oudercommissie brengt een presentje langs voor alle medewerkers. 

 

 
Afspraken: 

Wat? Wie? 

Aanmaken van een whatsappgroep voor de 
oudercommissie 

Pauline of Annemare 

Inventariseren behoefte kapster Koen 

Sabrina en Sabine mailen over plaats in de 
oudercommissie 

Annemare 

Namenlijst mailen ivm dag van de leidster Koen 

Cadeau regelen en langsbrengen ivm dag van 
de leidster 

Saskia en Linda 

Opzet/ideeën voor feest vanuit de OC Annemare, allen 

 
Datum volgende vergadering: 26 november 2018, 19.30 uur 

Voorstel Agenda volgende vergadering 19.30u 
1. Welkom 
2. Notulen 
3. Mededelingen  



4. … 
5. Rondvraag 
6. Afsluiting  
7. Inpakken schoencadeautjes  

 

 

 

 

 

 

 


